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1. Johdanto 

1.1 Johdatus tutkimustehtävään 

Evankelinen herätysliike on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neljästä 

niin sanotusta vanhasta herätysliikkeestä. Nämä neljä herätysliikettä ovat 

rukoilevaisuus, herännäisyys, evankelisuus ja lestadiolaisuus. Evankelisuudeksi 

kutsuttu hengellinen liike sai alkunsa osana herännäisyyttä. Evankelisuuden 

”isäksi” on nimetty Fredrik Gabriel Hedberg (1811–1893).1  

Evankelisen liikkeen synty ajoitetaan 1840-luvulle. Nuori herännäispastori 

Hedberg sai vuosikymmenen alussa puheillaan ja kirjoituksillaan aikaan eripuraa 

herännäispappien keskuudessa kritisoimalla liikkeen johtohahmojen opetusta 

pelastuksesta. Tämän kritiikin julkinen esiintuominen vuonna 1844 teoksessa 

Uskonoppi autuuteen oli yksi merkittävä tekijä herännäisliikkeen jakaantumisessa 

kahtia. Hedbergin kirjassaan esittämät näkemykset johtivat hänen ja 

herännäispappien välirikkoon.2   

Herännäisyys jäi vaikuttamaan Savossa ja Pohjanmaalla etupäässä Paavo 

Ruotsalaisen, Jonas Laguksen ja Nils Gustav Malmbergin johtamana.3 

Herännäisjohtajista erityisesti Paavo Ruotsalainen ja Jonas Lagus olivat olleet 

Hedbergin ystäviä ja hänen hengellisiä opettajiaan.4 Uskonoppi autuuteen kirjaa 

seurannut kiivas väittely johti näiden ystävyyssuhteiden kylmenemiseen,5 mitä 

lopulta seurasi molemmin puolin lähetetyt ”erokirjeet”.6 Hedbergin ja hänen 

kannattajiensa toiminnasta muodostui uusi herätysliike, jota alettiin myöhemmin 

nimittää evankelisuudeksi. Evankelisen liikkeen vaikutusalueeksi muodostui 

Etelä-Suomi.7 

Noin kymmenen vuotta myöhemmin Hedberg oli jälleen taistelutilanteessa, 

mutta tällä kertaa ei ollut kyse hänen suhteestaan herännäisiin. Vuonna 1855 hän 

julkaisi poleemisen teoksensa Baptismens wederläggning och Det heliga Dopets 

förswar. Sen tarkoitus oli vastata baptismin esittämään kasteteologiseen 

haasteeseen luterilaisille sekä estää baptismin leviäminen Ruotsin maalla, missä 

liike oli kasvattanut suosiotaan. 

                                                
1 Santakari 2003, 167, 168. 
2 Suokunnas 2011, 67, 68. 
3 Santakari 2003, 168, 187. Suokunnas 2011, 26. 
4 Santakari 2003, 22, 217. 
5 Suokunnas 2011, 67. 
6 Santakari 2003, 262, 267, 303, 308. 
7 Santakari 2003, 171. 
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Evankelinen herätysliike on Hedbergistä lähtien tunnettu yleisen 

vanhurskauttamisen korostuksesta8 ja sitoutumisesta luterilaisten 

Tunnustuskirjojen oppiin.9 Evankelisen liikkeen itseymmärryksen mukaan 

Hedberg edusti klassista luterilaista raamattukäsitystä, sillä hän piti keskeisenä 

Jumalan sanan merkitystä armonvälineenä.10 Nämä piirteet näkyvät vahvasti jo 

Hedbergin esikoisteoksessa.  

Pelastusvarmuus on yksi evankelisen liikkeen keskeisistä teemoista. Sitä 

pidetään yhtenä evankelisuuden sydänäänenä11 ja Hedbergin perintönä12. 

Kiinnostavaa kuitenkin on, että Hedberg ei kirjoituksissaan käytä lainkaan tuota 

käsitettä. Tutkimuksessani pyrin selvittämään niitä tekijöitä Hedbergin 

teologiassa, joiden summaa on myöhemmin totuttu kutsumaan 

pelastusvarmuudeksi ja sen, mitä Hedberg tarkoittaa puhuessaan varmuudesta 

pelastuksen asioissa.  

Ottaen huomioon Hedbergin ja evankelisen herätysliikkeen 

identifioitumisen ”tunnustuksellisiksi luterilaisiksi”, pidän mielekkäänä tarkastella 

myös sitä, miten luterilaiset Tunnustuskirjat puhuvat varmuudesta pelastukseen 

liittyen. Näin saadaan käsitys siitä, miten varmuus pelastuksesta on 

luterilaisuudessa alun alkaen ymmärretty, jolloin voidaan suhteuttaa ja verrata 

Hedbergin luterilaisina pitämiään käsityksiä luterilaisuuden perusdokumentteihin. 

1.2 Tutkimuksen tehtävä ja metodi 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää Fredrik Gabriel Hedbergin käsitys 

pelastusvarmuudesta. Tehtävään kuuluu Hedbergin käyttämien, aiheen kannalta 

keskeisten käsitteiden ja hänen niille antamien merkitysten analyysi. Näihin 

lukeutuu vanhurskauttaminen, armonväline, usko, uudestisyntyminen ja pyhitys. 

Tutkimushypoteesini on, että Hedbergin käsitys pelastusvarmuudesta 

perustuu siihen, miten hän ymmärtää yleisen vanhurskauttamisen ja uskon välisen 

suhteen. Keskeiseksi tarkastelun kohteeksi nousee myös Hedbergin opetus sanasta 

ja sakramenteista. Tutkimushypoteesini perustuu Hedbergin teoksiin tutustumisen 

aikana syntyneeseen käsitykseen siitä, mitkä tekijät hänen pelastusopissaan 

nousevat toistuvasti keskiöön. 

                                                
8 Kakkuri 2011, 317, 318. 
9 Palmu 2011, 52-54. 
10 Arkkila, 2002, 36.  
11 Arkkila, 2002, 212.        
12 Santakari 1996, 155. 
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Tutkimukseni metodina käytän systemaattista analyysiä. Systemaattisen 

analyysin keinoin pyrin löytämään ne ajatukset ja käsitteet, jotka ovat keskeisiä 

Hedbergin teologiassa. Metodin tavoitteena on löytää niin sanotut strukturoivat 

prinsiipit, jotka selittävät Hedbergin käsitystä pelastuksesta ja sen omistamisesta. 

Osa systemaattista analyysiä on myös tutkimuskohteen mahdollisten sisäisten 

epäjohdonmukaisuuksien tarkasteleminen.13 Tässä tapauksessa pyrin ottamaan 

selvää siitä, onko kyse eroista asian muotoilussa vai todellisesta ristiriidasta. 

1.3 Tutkimuksen lähteet 

Tutkimukseni päälähteinä ovat Hedbergin kirjoittamat teokset Uskonoppi 

autuuteen ja Baptismens wederläggning och Det heliga Dopets förswar, josta 

käytän jatkossa lyhennettä BW. Tutkimuksen suppeuden vuoksi rajasin 

varsinaisen lähdemateriaalini kyseiseen kahteen teokseen. Valitsin nämä kaksi 

teosta siitä syystä, että niitä voidaan pitää merkittävimpinä Hedbergin kirjallisessa 

tuotannossa jo pelkästään laajan levinneisyytensäkin perusteella.  

Näiden kahden pääteoksen apulähteinä hyödynnän sekä Hedbergin 

vilpittömäksi uskontunnustuksekseen nimeämää kirjettä Uskonoppi autuuteen 

kirjan julkaisun ajalta sekä hänen dogmaattisista lehtikirjoituksistaan tehtyä 

artikkelikokoelmaa nimeltä Den enda Salighetens Wäg, josta jatkossa käytän 

lyhennettä DESW. Tutkimuksessa esittämäni suomennokset ovat Lauri 

Koskenniemen käännöksistä Pyhän kasteen puolustus, Autuuden tie ja Ainoa 

autuuden tie. 

1.3.1 Uskonoppi autuuteen 

Uskonoppi autuuteen on Paavalin Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun selitys. 

Teos oli Hedbergin ensimmäinen ja ilmestyi tammikuussa vuonna 1844. 

Teoksessa esitetyillä ajatuksilla oli merkittävä vaikutus evankelisen liikkeen 

syntyyn ja se on myös pelastusvarmuus-kysymyksen kannalta keskeinen teos. 

Siinä ensimmäistä kertaa, lukuun ottamatta joitain keskusteluja,14 Hedberg lausui 

julki kritiikkinsä herännäisyyden johtohahmojen, omien ystäviensä, opettamaa 

pelastusjärjestystä kohtaan. Opetus pelastusjärjestyksestä sisälsi muun muassa 

käsityksen parannuksesta, synnintunnosta, katumuksesta ja rukouksesta.15 Oppi 

pelastusjärjestyksestä (Ordo Salutis) vastaa kysymykseen siitä, millä tavalla 

                                                
13 Jolkkonen 2007, 17, 21. 
14 Palmu 2011, 21. 
15 Santakari 2003, 62. 
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pelastuksesta voi päästä osalliseksi. Kirjassaan Hedberg korvaa opin 

pelastusjärjestyksestä omalla näkemyksellään siitä, mistä pelastuksessa on kyse, 

kuinka vanhurskauden voi omistaa ja miten päästä varmuuteen omasta 

pelastuksestaan. Uskonoppi autuuteen on siis samalla eräänlainen Hedbergin 

tunnustus, mikä on epäilemättä hedelmällinen lähtökohta systemaattiselle 

tutkimukselle. 

Uskonoppi autuuteen on paikoittain hyvin poleeminen teos. Siinä tulee 

selkeästi esille Hedbergin rajanveto herännäisjohtajien keskeisiin opetuksiin. 

Tämä puolestaan selkiyttää lukijalle Hedbergin käsitystä kristinopin 

pääkappaleista, kuten vanhurskauttamisesta ja uskosta, mihin teoksen nimikin 

viittaa. Kuitenkin on todettava, että kyseessä on hartauskirjallisuudeksi tarkoitettu 

raamattukommentaari eikä systemaattinen, koherentti opin esitys. Tästä syystä 

teos voi olla lähdemateriaalina ongelmallinenkin. Ottaen huomioon teoksen 

luonteen ja käyttötarkoituksen, on asianmukaista pyrkiä tarkastelemaan lähdettä 

systeemi-immanenttisesti eli niin sanotusti ”sisältä päin”, tekstin omilla ehdoilla.16 

Uskonoppi autuuteen on Hedbergin tunnetuin ja laajimmalle levinnyt teos. 

Sen teologiset korostukset ovat samoja, mistä evankelisen herätysliikkeen teologia 

tänäkin päivänä tunnetaan. Yksikään sitä seuranneista teoksista ei yltänyt 

lähellekään esikoisteoksen saamaa menekkiä, mikä tekee siitä tutkimuskohteena 

kiinnostavan.17 Käytän tutkimuksessani teoksen toista laitosta, sillä ensimmäinen 

laitos on jäänyt miltei kokonaan unholaan Hedbergin tehtyä siihen merkittäviä 

muutoksia. 

1.3.2 Baptismens wederläggning och Det heliga Dopets förswar     

Hedbergin kastetutkimus ilmestyi Ruotsissa vuonna 1855. Teoksensa esipuheessa 

hän taustoittaa lukijoillensa niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat kirjan syntyyn tuoden 

ilmi turhautumisensakin siitä, että hänet on jälleen vedetty ”taistelukentälle” 

tunnustuksellisen luterilaisuuden puolustajana. Taistelukentälle palaamisella 

Hedberg viittaa mitä ilmeisimmin kymmenen vuoden takaisiin kiistoihin 

herännäisyyden sisällä, minkä seurauksena hän erottautui seuraajineen liikkeestä 

jakaen herännäisyyden kahtia ja synnyttäen uuden, evankelisen herätysliikkeen. 18 

                                                
16 Jolkkonen 2007, 21. 
17 Santakari 2003, 337. 
18 Hedberg 1855, 7–8. ”Niinpä minun oli pakko, oltuani aiemmin kiivaassa taistelussa 

evankeliumin väärentäjiä vastaan, nyt nousta kamppailemaan pyhän kasteen vääristelijöitä 

vastaan.” 
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Tällä kertaa vastassa eivät olleet herännäiset eikä kyse ollut suoranaisesti 

evankelisen liikkeen sisäisistäkään erimielisyyksistä.  

Hedbergin oli vetänyt taistelukentälle Ruotsin valtakunnassa suosiota 

kerännyt baptismi, joka opetuksellaan haastoi perinteisen luterilaisen käsityksen 

armonvälineistä. Merkittävin erimielisyyden aiheuttaja oli baptismin omaksuma ja 

vahvasti painottama käsitys kristillisestä kasteesta. Baptistit tekivät selvän 

pesäeron luterilaisen kirkon oppiin kasteesta, minkä he myös hyvin poleemiseen 

tyyliin leimasivat Raamatun vastaiseksi.19  

Hedberg jatkaa esipuhettaan tuoden kovin sanankääntein esille ajatuksensa 

tilanteen vakavuudesta ja baptismin haitallisuudesta. Syytösten poleemisuudessa 

Hedberg vastaa takaisin vähintäänkin samalla mitalla. Hänen mukaansa kiistassa 

ei ole kyse vain ilmaisun tai muiden vähäpätöisempien seikkojen eroista. ”Tämän 

harhaopin juuret ovat syvässä ja se koskee koko kristinuskon sisintä olemusta.”20, 

kirjoittaa Hedberg. Hänen mukaansa baptismin edustama tulkinta kristinuskosta 

on kokonansa pinnallinen ja vääristynyt, mikä selittäisi sen historian saatossa 

käymiään taisteluja kristillisen uskon peruskysymyksiä vastaan. Tämän Hedberg 

esittää perusteluksi sille, että hänen tutkimuksensa valmistumiseen kului reilu 

vuosi, sillä havaittuaan asian vakavuuden ja baptismin haitallisuuden, hän pyrki 

sanojensa mukaan tekemään siitä perusteellisesti selvää jälkeä.21 Tähän viittaa jo 

teoksen nimikin Baptismens wederläggning och Det heliga Dopets förswar 

(Baptismin kumoaminen ja pyhän kasteen puolustus). 

Teoksena BW on huomattavasti laajempi ja dogmaattisempi kuin hänen 

sielunhoidolliseen tyyliin kirjoitettu raamattukommentaarinsa Uskonoppi 

autuuteen. Tutkimuksen pääpaino on opissa kasteesta, vaikkakin Hedberg 

käsittelee seikkaperäisesti myös oppia ehtoollisesta sekä kristityn ja Kristuksen 

välisestä yhteydestä. 

1.3.3 Autuuden tie – Fredrik Gabriel Hedbergin vilpitön 
uskontunnustus Pöytyällä kesäkuun 12. päivänä 1844. 

Uskonoppi autuuteen teoksen tueksi hyödynnän Hedbergin kirjoittamaa kirjettä 

vanhemmilleen, jossa hän selittää heille lyhyesti oman uskonsa sisällön. Vaikka 

                                                
19 Hedberg 1855, 7, 6. ”Yhdessä Köbnerin kanssa hän (Anders Wiberg) herjaten puhkeaa 

sanomaan: ’Niin kutsuttu kasteen armo on pappien keksimä kummajainen’ ”. 
20 Hedberg 1855, 8. 
21 Hedberg 1855, 8–9. 
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kirje on tarkoitettu myös julkisesti kiertäväksi opetuskirjeeksi,22 antaa se 

toisenlaisen näkökulman Hedbergin kirjassaan käsittelemiin teemoihin. Valitsin 

kirjeen apulähteeksi siitä syystä, että Hedberg on kirjoittanut sen saatekirjeeksi 

Uskonoppi autuuteen-teokselleen, jonka hän lähetti vanhemmilleen.23 Hedberg 

nimesi kirjeensä vilpittömäksi uskontunnustuksekseen, Uppriktig Bekännelse. 

Tutkielmassani käytän Lauri Koskenniemen tekemää suomennosta kirjeestä 

nimeltä Autuuden tie - Fredrik Gabriel Hedbergin vilpitön uskontunnustus 

Pöytyällä kesäkuun 12. päivänä 1844, sillä alkuperäinen lähde ei ole saatavilla. 

1.3.4 Den enda Salighetens Wäg  

BW:n apulähteenä hyödynnän Hedbergin dogmaattisista artikkeleista koottua 

teosta nimeltä Den enda Salighetens Wäg, joka julkaistiin Ruotsissa vuonna 1851. 

Nämä artikkelit ovat alun perin ilmestyneet Hedbergin itsensä toimittamassa 

Allmän evangelisk tidning -lehdessä vuosina 1845–1848. DESW antaa 

hyödyllisen näkökulman erityisesti Hedbergin BW:ssä käsittelemään oppiin 

armonvälineistä ja niiden vaikutuksista. Olen havainnut sen hyödylliseksi siitä 

syystä, että DESW:n kirjoitukset ovat syntyneet irrallaan siitä avoimesta 

konfliktista ja poleemisuudesta, mikä tulee ilmi erilaisina teologisina korostuksina 

Hedbergin baptisteja vastaan suunnatussa kastetutkimuksessa. Lisäksi 

dogmaattisten kirjoitusten kokoelmana DESW auttaa luomaan paremman 

kokonaiskuvan Hedbergin teologiasta. 

1.4 Aikaisempi tutkimus 

Tässä luvussa esittelen lyhyesti keskeisintä tutkimuskirjallisuutta niin Hedbergin 

teologian kuin pelastusvarmuuden tulkintahistorian kannalta. Laajempi selvitys 

aikaisemmasta Hedberg-tutkimuksesta on esitettynä Martti Pyykösen Pro gradu -

tutkielmassa ”Elävä ja voimallinen” – F. G. Hedbergin käsitys Jumalan sanasta 

(2017).24 

 Valtaosa olemassa olevasta Hedberg-tutkimuksesta on kirkkohistoriallista. 

Tästä ovat esimerkkeinä Hedbergin varhaisia vaiheita ja evankelisen liikkeen 

syntyä laajasti tutkineen Esa Santakarin tutkimukset: Evankeliumin 

aamunkoitteessa (1961), ”Niin se tapahtui”–F. G. Hedbergin teologisen 

                                                
22 Hedberg 1985, 43. ”Rakkaat vanhemmat, näin olen tuonut julki vilpittömän uskontunnustukseni 

erityisesti teille, mutta myös muille, jotka levottomina nykyään kiertelevien moninaisten huhujen 

ja kummallisten syytösten vuoksi mielellään haluaisivat saada minulta tietoja”  
23 Santakari 2003, 324. 
24 Pyykönen 2017, 4–6. 
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omaleimaisuuden rakentuminen hänen Oulun ja Raippaluodon aikanaan vuosina 

1840–1842 (1996) ja Evankelisen liikkeen synty–F. G. Hedbergin suhde Paavo 

Ruotsalaiseen ja eräisiin muihin pietistijohtajiin vuosina 1843–1844 (2003). 

Tuoreempaa kirkkohistoriallista tutkimusta edustaa Seppo Suokunnaksen teos 

Evankelisen liikkeen isä F. G. Hedberg 1811–1893 (2011). Vaikka pääpaino sekä 

Santakarilla että Suokunnaksella on kirkkohistoriassa, niin tutkimukset sisältävät 

paljon aiheeni kannalta arvokasta dogmaattista ainesta.  

Vuonna 2011 julkaistiin Reijo Arkkilan ja Teemu Kakkurin toimittama 

juhlakirja Fredrik Gabriel Hedberg 1811–2011. Se on artikkelikokoelma, joka 

sisältää muun muassa sekä kirkkohistoriallista ajan- ja tapahtumien kuvausta että 

systemaattista analyysia Hedbergin teologiasta. Pasi Palmu käsittelee 

artikkelissaan Uskonoppi autuuteen -teokseen läheisesti liittyviä teemoja, 

evankelisen liikkeen syntyvaiheita ja Hedbergin suhdetta herännäisiin. Leif 

Erikson puolestaan tuo artikkelissaan esiin keskeisiä näkökohtia Hedbergin 

opetukseen sakramenteista BW:ssä. 

Oswald Bayer on tutkimuksissaan Living by Faith: Justification and 

Sanctification (2003) sekä Martin Luther’s Theology: A Contemporary 

Interpretation (2008) käsitellyt pelastusvarmuuden tematiikkaa Martti Lutherin 

teologiassa. Bayerin tutkimukset tarjoavat hyödyllisen näkökulman tutkimukseeni 

ottaen huomioon Hedbergin kiinnostuksen Lutherin teologiaa kohtaan. Hedbergin 

esittämien lainauksien lisäksi Bayerin tutkimukset tuovat toisenlaisen tulokulman 

ja perspektiivin Lutherin kirjoituksiin. 

Laajempi selvitys varmuudesta on esitettynä Susan E. Schreinerin teoksessa 

Are you alone wise?: The Search for Certainty in the Early Modern Era (2011). 

Teos on laaja kokonaisuus useiden eri ajattelijoiden näkemyksistä liittyen 

varmuuden ja epäilyn suhteeseen 1500-luvun Euroopassa. Schreiner on 

kirjoittanut myös artikkelin varmuudesta Lutherin teologiassa, mikä on julkaistu 

teoksessa Oxford encyclopedia of Martin Luther (2017). 

Erik Silvola on vuonna 1972 tehnyt opinnäytetyön aiheesta 

Pelastusvarmuus Fredrik Gabriel Hedbergin teologiassa. Sen heikkoutena on 

kuitenkin pelastusvarmuuden käsitteen systemaattisen analyysin puuttuminen 

lähes kokonaan. Tämän lisäksi kyseinen tutkimus keskittyy pääasiassa vain 

Hedbergin esikoisteosta seuranneisiin julkaisuihin.  

Silvolan opinnäytetyön saaman arvioinnin mukaan tutkimus sisälsi joitakin 

selkeitä asiavirheitä, kuten väittämän, jonka mukaan Hedberg ei olisi opettanut 
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niin sanottua lain kolmatta käyttöä. Ottaen huomioon puutteet käsitteen 

systemaattisessa analyysissa ja sen, kuinka välttämättömästi oppi laista liittyy 

pelastukseen ja pelastusvarmuuteen, on Hedberg-tutkimuksen kannalta mielekästä 

ottaa asia uudelleen käsittelyyn. Pelastusvarmuuden systemaattisen analyysin 

lisäksi otan myös kantaa siihen, minkälaisen merkityksen Hedberg antaa Jumalan 

laille opetuksessaan kristillisestä elämästä. Vaikka tutkimukseni lähdeaineisto ei 

kata Hedbergin koko kirjallista tuotantoa, niin uskon, että valitsemani teokset ovat 

sekä hänen teologiansa että esittämäni kysymyksen kannalta mitä keskeisimpiä. 

2. Pelastusvarmuus Luterilaisuudessa   

2.1 Varmuus luterilaisissa Tunnustuskirjoissa 

Tässä luvussa esitän joitain keskeisiä ajatuksia luterilaisesta varmuuskäsityksestä 

Tunnustuskirjojen mukaan. Tunnustuskirjoissa viitataan hyvin usein varmuuteen 

erilaisissa yhteyksissä. Tästä syystä nostan esiin vain muutamia sellaisia kohtia, 

jotka ovat tutkimukseni kannalta keskeisiä sekä kertovat oleellisilta osin ja 

lyhyesti, mistä luterilaisessa varmuuskäsityksessä on kyse. 

Luther ja hänen työtoverinsa olivat siinä käsityksessä, että kristitty voi olla 

varma pelastumisestaan. Tämä näkemys, jota teologiassa nimitetään muun muassa 

käsitteellä pelastusvarmuus25, on hyvin vahvasti esillä Tunnustuskirjoissa 

kauttaaltaan. Puhuessaan varmuudesta reformaattorit tekevät usein rajanvetoa 

katolisen kirkon oppiin, jonka he uskovat vaikuttavan epätoivoa ihmisissä. Tämä 

hengellinen epätoivo on heidän mukaansa seurausta väärästä 

vanhurskauttamisopista, mikä ilmenee muun muassa pelastusvarmuuden 

puuttumisena.26 

Augsburgin tunnustuksen puolustuksen eli Apologian mukaan ”Kirkossa 

täytyykin säilyä opin, josta hurskaat voivat ammentaa varman pelastuksen 

toivon.”27 Tässä viitataan oppiin syntien anteeksiantamisesta eli 

vanhurskauttamisesta. Tunnustuskirjojen mukaan ihminen vanhurskautetaan 

lahjaksi Kristuksen tähden. Tästä pelastuksen lahjasta pääsee osalliseksi vain 

uskon kautta.28  

                                                
25 McGrath 1996, 483. 
26 Tunnustuskirjat 1990, 171. 
27 Tunnustuskirjat 1990, 107. 
28 Tunnustuskirjat 1990, 100. 



 9 

Katolinen kirkko voi kuitenkin varauksettomasti yhtyä edellä mainittuun 

vanhurskauttamisopin muotoiluun.29 Erimielisyys piileekin siinä, mikä 

merkityssisältö käsitteille annetaan. Tämä tulee näkyviin muun muassa 

kysymyksessä pelastusvarmuudesta. Luterilaisille pelastusvarmuus on tämän 

vanhurskauttamisopin luonnollinen ja välttämätön seuraus.30  

Pelastusvarmuus ei Tunnustuskirjojen mukaan perustu kristityn 

ominaisuuksiin tai moitteettomuuteen, vaan Kristuksen ansioon ja sovitukseen. 

Sovituksen merkityksestä ja sen tuomasta pelastusvarmuudesta on kirjoitettu 

Apologiassa näin:  

Sama on Paavalin ajatus, kun hän kirjoittaa kolossalaisille: ’Te olette täydelliset 

Kristuksessa.’ On kuin hän sanoisi: Vaikka te vielä olette kaukana lain vaatimasta 

täydellisyydestä, ei jäljellä oleva synti voi tuottaa teille tuomiota, koska meillä Kristuksen 

tähden on järkkymättömän varma sovitus, jos kerran uskotte, vaikkakin synti on 

piintyneenä lihaanne.31 

Tässä lausumassa esitetty pelastusvarmuus ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö 

kristitty voisi luopua uskostaan. Uskosta lankeamisen mahdollisuus tuodaan 

toisaalla selvästi esiin.32  

Edellä olevan lainauksen päättelyketju on seuraavanlainen: Kristitty on 

täydellinen Kristuksessa, sillä uskon kautta Kristuksen valmistama sovitus tulee 

kristityn osaksi. Tunnustuskirjat painottavat Kristuksen uhrikuolemassa 

tapahtuneen historiallisen sovituksen merkitystä vanhurskautuksen syynä ja 

perustana. Tämä näkyy muun muassa ilmauksista, joissa Kristuksesta puhutaan 

sovitusuhrina, ”jonka ansiosta heidät luetaan vanhurskaiksi.”33  

Tunnustuskirjat opettavat myös Kristuksen asuvan kristityssä, mutta 

kieltävät tämän Kristuksen ihmisessä asumisen olevan vanhurskautuksen syy.34 

Tällä rajanvedolla on nähdäkseni keskeinen merkitys luterilaisen 

pelastusvarmuuden kannalta. Näin varmuus sidotaan Jumalan objektiiviseen 

pelastustekoon, milloin vältytään siltä, että kristitty etsisi itsestään 

vanhurskauttamisen syytä tai merkkejä. Tunnustuskirjat opettavat katolisen kirkon 

vanhurskauttamisopin johtavan epävarmuuteen ja lopulta epätoivoon juuri siitä 

syystä, että sen nähdään sitovan vanhurskauttamisen perustan ihmisessä 

tapahtuviin muutoksiin.35 Vanhurskauttamisoppi seisoo tällöin luterilaisten 

                                                
29 Tridentinum 1984, 36. 
30 Tunnustuskirjat 1990, 111―112. 
31 Tunnustuskirjat 1990, 114. 
32 Tunnustuskirjat 1990, 55. 
33 Tunnustuskirjat 1990, 114. 
34 Tunnustuskirjat 1990, 498. 
35 Tunnustuskirjat 1990, 171. 
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näkökulmasta häilyvällä ja epävarmalla perustuksella, sillä molempien 

kirkkokuntien mukaan ihminen on vielä kristittynäkin syntinen, ailahteleva ja 

epäileväinen.36 

Luterilaisen varmuuskäsityksen kohdalla on keskeistä ymmärtää 

Tunnustuskirjojen tekemä vastakkainasettelu Jumalan armon ja kristityn hyvien 

tekojen tai mielenliikkeiden välillä. Tunnustuskirjat pitävät oikeana sitä käsitystä, 

jonka mukaan kristityllä on sekä hänen hyväkseen Kristuksen ansion perusteella 

luettu uskonvanhurskaus että myös hyvistä teoista ja kuuliaisuudesta koostuvaa 

”alulla olevaa vanhurskautta”.37 Kuitenkin Jumalan tuomiolla kestää ainoastaan 

uskon kautta kristityn hyväksi luettu Kristuksen vanhurskaus, mitä 

Tunnustuskirjat nimittävät uskonvanhurskaudeksi.38  

Kristityssä aluillaan oleva hyvistä teoista koostuva vanhurskaus sen sijaan, 

josta käytetään useammin nimitystä uudistus tai pyhitys, pysyy kuolemaan asti 

epätäydellisenä. Tästä syystä kristityssä aluillaan oleva uudistus ei tarjoa 

reformaattoreiden mukaan kestävää lohdutusta omantunnon ahdistuksissa. Ennen 

kaikkea reformaattorit uskovat, että ihmisen rakkauden, kuuliaisuuden ja hyvien 

tekojen erottaminen vanhurskauttavasta uskosta on Raamatun oppi.39  

Tunnustuskirjojen mukaan usko ja hyvät teot ovat kuitenkin kristityssä aina 

yhtä aikaa olemassa. Reformaattorit opettavatkin uskon ja hyvien tekojen välillä 

olevan sellainen looginen syy-seuraus -suhde, että ainoastaan usko Kristukseen 

saa aikaan vanhurskauttamisen. Loogisesti pyhitys on seurausta tästä 

vanhurskauttamisesta. Käytännössä heidän mukaansa uskoa on kuitenkin yhtä 

mahdotonta erottaa pyhityksestä kuin kuumuutta tulesta.40 

 Ihmisen puolelta tulevan rakkauden yhdistäminen vanhurskauttamisen 

opinkohtaan on reformaattoreiden mukaan Raamatun vastaista opetusta, joka vie 

kristityltä omantunnon rauhan ja varmuuden syntien anteeksiantamuksesta. 

Tunnustuskirjojen mukaan jokaisella kristityllä on oikeus olla varma 

pelastuksestaan ja tällä varmuudella evankeliumi tulisikin uskoa.41 

Pelastusvarmuuden puutteesta katolinen kirkko saa reformaattoreilta kovan 

tuomion: 

Vastustajamme ovat kurjia sielunhoitajia neuvoessaan ihmisiä olemaan epävarmoja siitä, 

saavutammeko syntien anteeksiantamuksen. Miten kestävät kerran kuoleman kohdatessa 

                                                
36 Tunnustuskirjat 1990, 112―113, 486. Tridentinum 1984, 37, 44. 
37 Tunnustuskirjat 1990, 494. 
38 Tunnustuskirjat 1990, 494. 
39 Tunnustuskirjat 1990, 494―495. 
40 Tunnustuskirjat 1990, 496, 501. 
41 Tunnustuskirjat 1990, 171. 
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ihmisraukat, jotka eivät ole mitään kuulleet tästä uskosta ja jotka luulevat, että heidän on 

syntiensä anteeksiantamusta pidettävä epävarmana asiana?42 

2.2 Trenton kirkolliskokouksen oppituomiot luterilaisesta 
varmuuskäsityksestä  

Vanhurskauttamista koskevan dekreettinsä luvussa yhdeksän Trenton 

kirkolliskokous eli Tridentinum tuomitsee luterilaisen käsityksen 

pelastusvarmuudesta harhaoppiseksi.43 Tunnustuskirjoissa opit 

vanhurskauttamisesta ja pelastusvarmuudesta kuuluvat tiiviisti yhteen. Oppi 

vanhurskauttamisesta ja oppi siitä, mitä se kristitylle merkitsee ovat kuin kolikon 

kaksi kääntöpuolta. Luonnollisesti tämä pätee jokaisen kristillisen kirkon 

kohdalla. Näiden kahden opin yhteys on niin läheinen, että muutokset 

vanhurskauttamisopissa vaikuttavat välittömästi siihen, mitä kirkkokunta opettaa 

yksittäisen kristityn suhtautumisesta siihen hengellisessä elämässään. Tridentinum 

tuomitseekin tämän vuoksi luterilaisen varmuuskäsityksen vanhurskauttamista 

käsittelevän dekreettinsä sisällä. Tästä syystä pidän mielekkäänä käsitellä 

pelastusvarmuutta ja Tridentinumin tuomiota siitä myös kolikon kääntöpuolelta 

eli vanhurskauttamisesta käsin. 

Dekreetin luvussa kahdeksan on selvitetty kirkon näkemystä siitä, miten on 

ymmärrettävä sekä jumalattoman vanhurskauttaminen uskon kautta että tämän 

vanhurskauttamistapahtuman lahjaluonne. Tridentinum lausuu 

vanhurskauttamisen tapahtuvan uskon kautta siitä syystä, että ”usko on ihmisen 

pelastumisen alku ja kaiken vanhurskautumisen perustus ja juuri, sillä ilman 

uskoa on mahdoton olla Jumalalle otollinen”.44 Lisäksi vanhurskauttamisen 

määritellään tapahtuvan aina lahjaksi sillä perusteella, että mikään 

vanhurskauttamista edeltävä tekeminen tai uskominen ei ”ansaitse 

vanhurskauttamisen armoa”.45 

Ilmaisussa, jonka mukaan usko on pelastumisen ”alku” tai ”juuri”, tulee 

nähdäkseni esille yksi merkittävä erimielisyyttä aiheuttava kysymys näiden 

kahden kirkkokunnan välillä. Kyse on ihmisen roolista vanhurskauttamisessa sekä 

vanhurskauttamisen ja pyhityksen suhteesta. Edellä luvuissa viisi, kuusi ja 

seitsemän, on tarkemmin ilmaistuna Tridentinumin edustama käsitys 

                                                
42 Tunnustuskirjat 1990, 107. 
43 Tridentinum 1984, 36, 39. 
44 Tridentinum 1984, 36. 
45 Tridentinum 1984, 36. 
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jumalattoman vanhurskauttamisesta sekä ihmisen ja hänen pyhityksensä roolista 

siinä. 

Luvussa viisi Tridentinum käsittelee vanhurskauttamiseen valmistautumisen 

välttämättömyyttä aikuisen kohdalla. Kirkolliskokouksen mukaan jumalattoman 

ihmisen valmistautuminen vanhurskauttamiseen tapahtuu Jeesuksen Kristuksen 

kautta ja siihen kutsutut ihmiset ovat täysin vailla ansiota Jumalan edessä. 

Herättävän armonsa välityksellä Jumala ”auttaa ihmisiä kääntymään heidän 

Jumalalta tulevaan vanhurskauttamiseensa, vapaasti myöntyen tähän armoon ja 

käymällä yhteistyöhön sen kanssa”.46 Ottaessaan vastaan tämän armon ihminen 

”ei ole kokonaan toimimaton”,47 mutta hän ei olisi myöskään kyennyt vapaalla 

tahdollaan johdattamaan itse itseään vanhurskauttamiseen.48 

Kuudennessa luvussa Tridentinum siirtyy tarkastelemaan 

vanhurskauttamiseen valmistautumisen muotoa. Luku käsittelee lyhyesti uskon 

syntymistä, oikeanlaista katumusta, halua saada kaste sekä halua aloittaa uusi, 

Jumalan käskyjen mukainen, elämä. Tässä, kuten edellisessäkin luvussa, 

käytetään uskon syntymisestä tiettyjä ilmaisuja, jotka ovat ristiriidassa 

Tunnustukirjojen puhetavan kanssa. Ilmaisuilla ”auttaa ihmisiä kääntymään”, 

”yhteistyöhön sen kanssa”, ”armon herättäminä ja auttamina”, ”vapaasti 

kääntyvät”, Tridentinum tekee selväksi sen, että ihmisellä on tietty rooli ikään 

kuin Jumalan työtoverina omassa vanhurskauttamisessaan.49 

Molemmissa luvuissa esiin tullut kysymys tahdon vapaudesta on keskeinen 

kysymys keskustelussa ihmisen roolista vanhurskauttamisessa. Tunnustuskirjat 

vaikuttavat olevan tässä kysymyksessä eri linjoilla kieltäessään jumalattoman 

ihmisen vapaan tahdon hengellisissä asioissa.50 Tämä selittäisi osaltaan sitä, 

minkä vuoksi nämä kirkkokunnat ovat päätyneet eri käsityksiin ihmisen 

mahdollisuuksista myötävaikuttaa vanhurskauttamiseensa. 

Luku seitsemän käsittelee vanhurskauttamisen olemusta ja sen syitä. 

Tridentinumin luettelemista vanhurskauttamisen syistä keskeisimmäksi aiheen 

kannalta nousee vanhurskauttamisen formaalinen syy eli muotosyy. Tämä 

muotosyy on ”Jumalan vanhurskaus, ei kuitenkaan se, jonka kautta hän itse on 

vanhurskas vaan se, jolla hän tekee meistä vanhurskaita, eli se vanhurskaus, jossa 

                                                
46 Tridentinum 1984, 32. 
47 Tridentinum 1984, 33. 
48 Tridentinum 1984, 33.  
49Tridentinum 1984, 32, 33. 
50 Tunnustuskirjat 1990, 198. 
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me hänen lahjansa saaneina uudistumme mielemme hengeltä”.51 Tätä muotosyytä 

selittää myös luvun alussa oleva virke, jonka mukaan vanhurskauttamiseen kuuluu 

syntien anteeksiantamuksen lisäksi myös ihmisen pyhitys, jossa ihminen muuttuu 

”väärintekijästä vanhurskaaksi…tullakseen iankaikkisen elämän perilliseksi”.52 

Tridentinumin mukaan vanhurskauttamisessa ei ole kyse siitä, että ihmiselle vain 

luetaan hänen ulkopuolellaan oleva vanhurskaus. Tämän lukemisen sijaan Jumala 

kutsuu ihmistä vanhurskaaksi, jollainen hän todellisesti Jumalan vaikutuksesta on. 

Tahtonsa mukaan Pyhä Henki jakaa kullekin tämän vanhurskauden kunkin oman 

valmistautuneisuuden ja yhteistyön mukaisesti.53 

Syntien anteeksiantamisen ohella vanhurskauttamisen toinen osa eli pyhitys 

ei ole milloinkaan tässä elämässä valmis.54 Uskon että tämä on yksi merkittävä 

syy siihen, minkä vuoksi Tridentinum tuomitsee ajatuksen, jonka mukaan kristitty 

voisi olla tämän elämän aikana varma pelastuksestaan eli vanhurskauttamisestaan. 

Luvussa 9, joka on otsikoitu nimellä ”Harhaoppisten perusteetonta luottamusta 

vastaan”, kirkolliskous tuo luterilaista varmuuskäsitystä vastustavan kantansa 

esiin selvin sanoin: ” – kukaan ei voi sillä uskon varmuudella, johon ei voi 

sisältyä erhettä, tietää saaneensa itselleen Jumalan armon.”.55 

Vanhurskauttamista koskevissa kaanoneissaan 12 ja 14 Tridentinum lausuu 

seuraavat tuomionsa: 

12. Jos joku sanoo, ettei vanhurskauttava usko ole mitään muuta kuin luottamus 

jumalalliseen laupeuteen, joka antaa synnit anteeksi Kristuksen tähden, tai että 

vanhurskauttamisemme tapahtuu pelkästään tämän luottamuksen kautta: hän olkoon 

erotettu. 

14. Jos joku sanoo, että ihminen päästetään synneistään ja vanhurskautetaan sen kautta, että 

hän varmasti uskoo että hänet päästetään ja vanhurskautetaan, tai ettei kukaan muu ole 

todellisesti vanhurskautettu kuin se, joka uskoo tulleensa vanhurskautetuksi, ja että 

synneistä päästäminen ja vanhurskauttaminen toteutuu pelkästään tämän uskon kautta: hän 

olkoon erotettu.56 

2.3 Yhteenveto 

Tunnustuskirjat lähtevät vanhurskauttamisopissaan siitä, että ne erottavat jyrkästi 

toisistaan vanhurskauttamisen ja pyhityksen. Luterilaisen tunnustuksen mukaan 

ihminen ei omalla toiminnallaan tai kyvyillään edesauta vanhurskauttamistaan 

millään tavoin. Päinvastoin, ennen Jumalan armosta tapahtuvaa 

                                                
51 Tridentinum 1984, 34―35. 
52 Tridentinum 1984, 34. 
53 Tridentinum 1984, 35. 
54 Tridentinum 1984, 38. 
55 Tridentinum 1984, 37. 
56 Tridentinum 1984, 46. 
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vanhurskauttamista ihminen ainoastaan sotii Jumalaa vastaan. Tämä on se tekijä, 

joka luterilaisesta näkökulmasta mahdollistaa pelastusvarmuuden.  

Tunnustuskirjat eivät puhu uskosta Tridentinumin tavoin 

vanhurskauttamisen alkuna tai juurena, vaan lahjana, jonka kautta Jumala lukee 

ihmiselle Kristuksen täydellisen vanhurskauden. Kristuksen uhrikuolema syntien 

sovittamiseksi ja hänen vanhurskautensa on Tunnustuskirjojen esittämän 

vanhurskauttamisen objektiivinen, ihmisen ulkopuolinen, perusta. Tälle perustalle 

kristitty uskon kautta asettuu. Jumalan synnyttämä usko on vain tämän armon 

vastaanottava väline.57 

Samanaikaisesti uskon kanssa Kristus muuttaa asumaan ihmisen sydämeen 

tuoden mukanaan rakkauden ja hyvät teot. Nämä muutokset ihmisessä eivät 

kuitenkaan ole vanhurskauttamisen perusta eikä sen osa.58 Ne eivät voi myöskään 

olla pelastusvarmuuden perusta, sillä rakkaus ja kristityn pyhityselämä pysyy läpi 

elämän epätäydellisenä ja epävarmana. Historiallisena tapahtumana Kristuksen 

sovitustyö pysyy sen sijaan muuttumattomana ja täydellisenä. Näistä 

vanhurskauttamisopin linjauksista johtuen uskovan ihmisen tulisi 

Tunnustuskirjojen mukaan olla yhtä varma omasta pelastuksestaan, kuin hän on 

varma Jeesuksen suorittamasta sovitustyöstä. Tästä näkökulmasta on 

ymmärrettävissä myös se Tunnustuskirjoissa esiintyvä näkemys, jonka mukaan 

pelastusvarmuuden kieltäminen on Jeesuksen sovitustyön vähättelyä ja 

epäilemistä.59  

Yksi reformaattoreiden ja katolisen kirkon konfliktia kärjistävä tekijä oli 

juuri Lutherin kirjoituksissa ja Tunnustuskirjoissa esiintyvä ajatus, jonka mukaan 

oman pelastuksen epäileminen merkitsee samaa kuin Jeesuksen sovitustyön 

epäileminen. Artikkelissaan varmuudesta Lutherin teologiassa Susan E. Schreiner 

tarkastelee Lutherin käsitystä Pyhästä Hengestä ”Lohduttajana”. Lohduttajana 

Pyhä Henki ei voi Lutherin mukaan merkitä uutta Moosesta tai lain antajaa, joka 

pelottelee saatanalla, kuolemalla ja helvetillä. Sen sijaan Lohduttaja on sellainen, 

joka syntien anteekisantamuksen perusteella avaa taivaan sekä täyttää surullisen 

sydämen naurulla ja ilolla Jumalaa kohtaan. Epävarmuus omasta pelastuksesta on 

Lohduttajan työn vastakohta ja sen vuoksi Luther tulikin siihen johtopäätökseen, 

että epäilyn ja epävarmuuden lähteen oli oltava Saatana. Tästä syystä Lutherin 

                                                
57 Tunnustuskirjat 1990, 495. 
58 Tunnustuskirjat 1990, 495. 
59 Tunnustuskirjat 1990, 171. 
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teologiassa ei Schreinerin mukaan ollut paikkaa ”hurskaalle pelastuksen 

epäilylle”. Epäily merkitsi epäluottamusta Jumalan lupaukseen, mikä merkitsi 

Lutherille samaa, kuin Jumalan kutsuminen valehtelijaksi. Lutherin tekemän 

vastakkainasettelun mukaan Saatana pettää ja saa aikaan epäilystä, mitä vasten 

Pyhä Henki vakuuttaa ja lohduttaa omaatuntoa.60 

Tunnustuskirjat opettavat kristityn oikeutta pelastusvarmuuteen 

vanhurskauttamisen objektiivisen eli ihmisestä riippumattoman perustan tähden. 

Tridentinum sen sijaan kiistää pelastusvarmuuden siitä syystä, että se itse 

sisällyttää vanhurskauttamiseen myös pyhityksen ja ihmisen roolin aktiivisena 

toimijana. Vanhurskauttamisen prosessinomaisen luonteen sekä ihmisessä olevan 

synnin ja epätäydellisyyden vuoksi kristityllä ei, Tridentinumin edustaman 

käsityksen mukaan, voi olla varmuutta vanhurskauttamisen päämäärästä eli 

syntien anteeksisaamisesta ja iankaikkisesta elämästä. Schreiner tiivistääkin, että 

juuri tämä pyhyyden vaatimus teki pelastusvarmuuden mahdottomaksi.61 Nämä 

toisistaan poikkeavat käsitykset vanhurskauttamisen ja pyhityksen suhteesta 

ajavat erilleen Tridentinumin ja Tunnustuskirjojen opetuksen siitä, miten kristityn 

tulisi suhtautua omaan vanhurskauttamiseensa. 

3. Taustatekijöitä Hedbergin teologiassa 

3.1 Hedberg ja herännäisyys 

Uskonoppi autuuteen on kirjoitettu suomalaisen kristillisyyden kannalta 

mullistavaan aikaan. Vuosikymmenien 1830–1840 merkitystä muutoksen aikana 

onkin historiankirjoituksessa korostettu nimityksellä ”Henkisen murroksen 

vuosikymmenet”. Tuota aikaa on myös Euroopassa kutsuttu romantiikan 

aikakaudeksi.62 

Suurin osa yliopistoteologian opettajista edusti valistuksen ajalta peräisin 

olevaa neologiaa, hillittyä rationalismia.63 Neologialle oli tyypillistä painottaa 

dogmatiikan sijasta kristillistä etiikkaa. Kristillistä dogmatiikkaa väheksyttiin ja 

tulkittiin uudelleen historiallisen tutkimuksen valossa. Opinkäsitykset esitettiin 

aikaan sidottuina ja siksi myös hyvin suhteellisina.64  

                                                
60 Schreiner 2017. 
61 Schreiner 2017. 
62 Santakari 1996, 12. 
63 Santakari 1996, 14. 
64 Pitkänen 2013, 33. 
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Santakarin mukaan tuon ajan suomalaisten elintavoissa oli tapahtunut 

maallistumiskehitystä. Uskonnollista välinpitämättömyyttä ilmeni varsinkin 

porvaristossa. Pietismin leviämistä ja herätysliiketoimintaa ylipäänsä on tulkittu 

sekä vastalauseeksi suomalaisten maallistumiselle että yhdeksi romantiikan 

ilmentymäksi.65 

Hedbergin näkeminen romantiikan ajan lapsena auttaa selittämään hänen 

paikoittain hyvin tunnepitoista ja voimakasta kirjallista ilmaisuaan lähdetekstissä. 

Romantiikan hengen mukaisesti oli yleisempää tarkastella ja julistaa julkisesti 

esimerkiksi omia uskonnollisia tunteitaan, jopa liioitella niitä.66 Pietistien 

puheissa, tunnepitoisissa Siionin virsissä, uskovaisten keskinäisissä riidoissa ja 

yksilökeskeisessä eettisessä uskonnollisuudessa näkyi vahvasti romantiikan ajan 

tulisuus.67 Ennen kuin riita syttyi ja välirikko Pohjanmaan herännäisjohtajien 

kanssa tapahtui, Hedberg kuului itsekin tuohon pietistiseen liikkeeseen. Hän oli 

Paavo Ruotsalaisen oppilas.68 

Herännäisyys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon herätysliike, joka 

edustaa pietististä tulkintaa kristinuskosta. Tässä tutkielmassa kuvailen 

herännäisyyttä Hedbergin aikana, 1800-luvun puolivälin tienoilla. Armonjärjestys 

tai pelastusjärjestys oli keskeinen prinsiippi pietistisen tradition teologiassa. Tämä 

järjestys kertoi, miten syntinen ihminen saattoi lähestyä Jumalaa ja päästä 

Kristuksen yhteyteen sekä miten hän pystyi säilyttämään tämän yhteyden ja 

pääsemään lopulta taivaaseen. Niiden, jotka eivät uskonelämässään seuranneet 

tätä järjestystä, nähtiin elävän väärässä ”lihallisessa varmuudessa”.69 Lihallisuus 

vastakohtana hengelliselle tai jumalalliselle kuvaa jotakin, mikä on lähtöisin 

ihmisestä itsestään, ei Jumalasta. 

Tyypillistä pietismille oli sisäisten ja ulkoisten muutosten tarkkailu 

ihmisessä. Keskeistä oli se, mitä sielussa tapahtuu, kun ihminen pääsee Kristuksen 

yhteyteen.70 Tämä läheinen yhdistyminen henkilökohtaisen uskon kautta 

Kristukseen nähtiin todellisena kristillisyytenä, vastoin rationalismin sävyttämää 

järki- ja moraalipainotteista tulkintaa kristinuskosta.71 

                                                
65 Santakari 1996, 12, 14. 
66 Santakari 1996, 12. 
67 Santakari 1996, 13. 
68 Santakari 2003, 38. 
69 Pitkänen 2013, 48–49. 
70 Pitkänen 2013, 50. 
71 Pitkänen 2013, 44–45. 
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Hedbergin ensi kosketukset herännäisyyteen tapahtuivat nuorella iällä. 

Hänet vihittiin papiksi Turussa vuonna 1834 ja toimittuaan aluksi kaksi kuukautta 

Siuntion seurakunnassa,72 Hedberg siirtyi Lohjan seurakuntaan kirkkoherra Carl 

Henrik Forssmanin henkilökohtaiseksi apulaiseksi.73 Lohjalla vuodesta 1836 

alkaen Hedberg ystävystyi herännäisliikkeen edustajien kanssa.74  

Samana vuonna matkallaan kotiseudulleen Raaheen, hän kävi tapaamassa 

pohjalaisia herännäisjohtajia Jonas Lagusta ja Nils Gustav Malmbergia. Nämä 

tapaamiset Hedberg koki hengellisesti virkistävinä. Lisäksi tuo matka oli alku 

hänen ja Laguksen läheiselle ystävyydelle. Kuitenkin jo vuonna 1841 Hedberg 

piti tuota Pohjanmaan reissua seurauksiltaan vahingollisena oman hengellisen 

elämänsä kannalta. 75 Hän oli etsinyt juurtumista Kristukseen, mutta sen sijaan 

hänet ”vietiin sisälle pietismin lainomaiseen ja ulkonaisissa asioissa toimeliaaseen 

olemukseen”.76  

Vuoden 1838 syksyllä Hedberg sai virkasiirron Lohjalta Paimioon. Syynä 

siirtoon oli tsaarin arkkipiispalle antama määräys tarkkailla pietistisiä pappeja ja 

estää heidän edustamansa kristillisyyden leviäminen Suomessa.77 Hedberg oli 

työssään menestyksekäs ja hän oli hyvin suosittu puhuja Paimiossa. Kuitenkin 

häntä itseään kalvoi rauhattomuuden tunne.78 Hedbergissä kypsyikin hiljalleen 

kritiikkiä pietististä julistusta kohtaan: ”Monia on jotka saarnaavat sanaa 

herätykseksi, niin että kuulijat alkavat elävällä tavalla tuntea syntikurjuuttaan; 

mutta luulen että on harvoja, jotka kykenevät ohjaamaan heränneet Hengen 

voimassa todella Jeesuksen tykö.”79 

3.2 Vaikutteita Martti Lutherin teologiasta 

Vuonna 1840 Hedberg siirrettiin tuomiokapitulin päätöksellä Paimion 

seurakunnan papin virasta Oulun kruununvankilan saarnaajaksi.80 Oulun aikana 

hänen tyytymättömyytensä pietististä kristillisyyttä kohtaan vain kasvoi. Niihin 

                                                
72 Suokunnas 2011, 23–24. 
73 Palmu 2011, 15. Palmun artikkelin mukaan Hedberg oltiin vihkimyksensä 

jälkeen ”määrätty ensimmäiseen paikkaansa Lohjalle”. Suokunnaksen 

tutkimuksen mukaan saatuaan paikan Lohjalta, Hedberg oli jo toiminut kaksi 

kuukautta apupapin tehtävissä Siuntiossa. 
74 Suokunnas 2011, 25. 
75 Suokunnas 2011, 25–26. 
76 Santakari 1996, 78. 
77 Palmu 2011, 16. 
78 Suokunnas 2011, 29. 
79 Santakari 1996, 40. 
80 Suokunnas 2011, 33. 
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aikoihin Hedberg alkoi, kertomansa mukaan, ahkerasti tutkia Raamattua sekä 

perehtyä läheisesti Lutherin kirjoihin.81  

Hedbergin omien sanojen mukaan, hän oli Lutherin kirjoista ”usein suuren 

lohdutuksen ja uskon vahvistuksen ihte löytänyt”. Kesken jääneestä Lutherin 

Galatalaiskirjeen selityksen suomennostyöstään Hedberg oli sanonut, että siitä 

olisi ollut suurempi hyöty Suomen kirkolle kuin koko hänen saarnatyöstään. 

Väitetysti juuri Galatalaiskirjeen selityksen käännöstyötä tehdessään Hedberg oli 

tullut uuteen ymmärrykseen siitä, mitä Kristuksessa tapahtunut lunastus 

merkitsi.82  

Vuoden 1843 loppuun mennessä Luther oli Raamatun selittäjänä noussut 

Hedbergin merkittävimmäksi hengelliseksi auktoriteetiksi. Pietistinen 

hartauskirjallisuus, saarnakirjat ja pelastusjärjestysoppaat, jotka olivat olleet 

Oulun aikana Hedbergillä edelleen käytössä, jäivät uuden Luther-harrastuksen 

myötä syrjään. Lutherin kirjoituksiin tutustumisen myötä Raamatun ja sen 

lupausten merkitys uskon perustana nousi Hedbergin teologiassa 

merkittävämpään asemaan, kuin sitä edeltänyt tunnekokemusten tarkkailu.83  

Raamatun parissa Hedbergiä kiinnosti erityisesti Paavalin kirje Efesolaisille. 

Oulun aikanaan hän alkoi kirjoittaa ylös omia ajatuksiaan ja selityksiään tuon 

kirjeen tiimoilta. Ensimmäinen luonnos kirjasta Uskonoppi autuuteen valmistui. 

Lopulta, ystäviensäkin kehottamana, Hedberg päätyi painattamaan selityksensä. 

Hedbergin arvostus Lutherin teologiaa kohtaan tulee selvästi ilmi hänen lukuisista 

Luther-sitaateistaan niin hänen esikoisteoksessaan kuin myöhemmissä 

julkaisuissaankin.84 

3.3 Hedberg ja baptismi 

Venäjän keisarikunnan aikana vallinneen tiukan sensuurilainsäädännön takia, 

muun muassa kaikki arkaluontoinen uskonnollinen kirjallisuus oli painettava 

Ruotsin puolella. Tästä syystä Hedbergin poleemiset kirjoitukset tunnustuksellisen 

luterilaisuuden ja pietismin välisistä eroista tulivat tunnetuiksi myös Ruotsin 

hengellisissä piireissä. Perinteistä pietismiä edustaneet ryhmät, kuten Henric 

Schartaun seuraajat vastasivat kovalla kritiikillä Hedbergin teologiseen linjaan. 

                                                
81 Santakari 1996, 145. 
82 Santakari 1996, 122–123. 
83 Santakari 2003, 91. 
84 Santakari 1996, 145. 
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Carl Olof Rosenius sekä norrlantilaisten keskuudessa vaikuttanut lukijaliike sen 

sijaan ottivat hänen esittämänsä ajatukset mielihyvin vastaan.85 

Norrlannin lukijaliike oli luterilainen separatistinen liike Pohjois-Ruotsissa. 

Separatistit vastustivat sekä kirkon velvoittamaa vuoden 1811 ohjelman mukaista 

kasteopetusta pitäen sitä moralistisena että vuoden 1810/1811 katekismusta. 

Ruotsin kirkon kiellettyä separatisteja käyttämästä vanhaa ohjelmaa, lukijaliike 

irtautui Hedbergin rohkaisemana kirkon yhteydestä muodostautuen itsenäisiksi 

seurakunniksi.86 

Ajan myötä suuri osa Hedbergin tukemista separatisteista kuitenkin kääntyi 

hänen murheekseen baptismiin. Korjatakseen tilannetta Hedberg kirjoitti kastetta 

käsittelevän teoksensa Baptismens wederläggning och Det heliga Dopets förswar 

vuonna 1855. Teos oli suora hyökkäys baptisteja vastaan, joita Hedberg syytti 

muun muassa kalvinisteiksi ja kasteen halveksijoiksi.87 

Baptismin esittämän yleisen kasteteologisen haasteen lisäksi Hedberg tuo 

ilmi yhden tapauksen, joka erityisesti aiheutti hänelle suurta murhetta. Hän viittaa 

aiemmin evankelis-luterilaisena tuntemaansa pastori Anders Wibergiin, joka oli 

hänen ystävänsä ja työtoverinsa, mutta joka nyt oli antanut kastaa itsensä 

uudestaan. Wiberg oli jopa kirjoittanut uuden baptistisen käsityksensä mukaisen 

kirjan kasteesta, jonka Hedberg myöhemmin mainitsee olleen merkittävin sysäys 

oman teoksensa kirjoittamiseen.88 Kirjassaan Wiberg nousee Hedbergin mukaan 

vastustamaan Lutheria, luterilaista- ja koko kristillistä kirkkoakin lapsikasteen 

vuoksi. Hedberg mainitsee Wibergin muun muassa kiistävän opetuksen kasteen 

välttämättömyydestä ja yhtyvän Alexander Carsonin kanssa pilkkaamaan 

lapsikastetta ”Baabelin menoksi” ja ”antikristilliseksi hapatukseksi”.89 

4. Pelastusvarmuus F. G. Hedbergin teologiassa 

4.1 Pelastusvarmuuden käsite 

Pelastusvarmuuden käsitteen määrittely on Hedbergin teologian kohdalla 

lähtökohtaisesti haastavaa. Tämä johtuu osaltaan siitä jo mainitsemastani 

ilmeisestä syystä, että Hedberg ei itse käytä kyseistä käsitettä. Mahdollisesti juuri 

                                                
85 Jarlert 2011, 244―246. 
86 Jarlert 2011, 246, 250. 
87 Jarlert 2011, 249. 
88 Hedberg 1855, 7, 5. Hedberg viittaa Wibergin vuonna 1852 julkaisemaan teokseen Hvilken bör 

döpas? Och Hvaruti består dopet? (Kuka on kastettava ja mitä kaste sisältää?) 
89 Hedberg 1855, 5–7. 
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tästä syystä aikaisemmista Hedberg-tutkimuksista ei löydy riittävää määritelmää 

käsitteelle, vaikka useasti pelastusvarmuudesta käsitteenä puhutaankin.  

Miltei kaikki tutkimukset tunnistavat kuitenkin jonkinlaisen ajatuksen 

varmuudesta Hedbergin teologiassa ja usein sitä pidetään jopa keskeisenä 

ajatuksena hänen kirjoituksissaan. Useampi Hedberg-tutkija on nimittänyt sitä 

juuri pelastusvarmuudeksi. Tästä esimerkkeinä Santakari90 ja Arkkila.91 

Pelastusvarmuus ei ole kuitenkaan käsitteenä uusi. Se oli käytössä jo 

luterilaisuuden alkuaikoina esimerkiksi Martin Chemnitzillä, joka oli yksi  

Yksimielisyyden ohjeen toimittajista.92 Kastetutkimuksessaan Hedberg lainaa 

Chemnitziä usein ja vaikuttaa tuntevan hyvin tämän teologiaa. Philipp 

Melanchthonin Loci communes -teosta käsittelevässä luentosarjassaan Chemnitz 

käyttää sekä käsitettä uskonvarmuus että pelastusvarmuus.93 Hän ei kuitenkaan tee 

käsitteiden välille sisällöllistä eroa, vaan käyttää niitä täysin synonyymisesti.  

Käsitteiden sisällöllinen yhdenvertaisuus käy ilmi muun muassa siitä, miten 

Chemnitz kuvaa uskonvarmuutta juuri varmuudeksi pelastuksesta.94 Lisäksi 

kuvaillessaan luterilaista varmuuskäsitystä vastakohtana Trenton konsiilin 

esittämälle opille, Chemnitz käyttää siitä toisaalla ilmaisua pelastusvarmuus ja 

toisaalla, vastaavassa kohdassa, ilmaisua uskonvarmuus.95 Kyseisissä kohdissa 

molemmat käsitteet toimivat siis luterilaista varmuuskäsitystä kuvaavina 

yläkäsitteinä.  

Tästä on pääteltävissä, että käsitteen vaihdossa ei ole kyse muutoksesta 

näkökulmassa tai painotuksessa. Tätä tukee myös se edellä mainitsemani asia, että 

Chemnitz selittää uskonvarmuuden olevan juuri varmuutta pelastuksesta. Tämän 

huomioiminen poistaa sen helposti syntyvän väärinkäsityksen, että ajatellaan 

uskonvarmuudella tarkoitettavan erityisen vahvaa uskoa, joka on vailla 

heikkoutta. Chemnitz väittää Trenton konsiilin saattavan tietämättömiä lukijoita 

harhaan sisällyttäessään juuri tämän harhakäsityksen tuomioonsa luterilaisesta 

opista. Samalla hän tekee selväksi sen, että hänen käsityksensä mukaan ei ole 

olemassakaan sellaista hurskasta ihmistä, joka ei kärsisi epäilyksistä ja suuristakin 

vaikeuksista uskoa.96 

                                                
90 Santakari 1996, 93. 
91 Arkkila 2002, 212. 
92 Tunnustuskirjat 1990, 24. 
93 Chemnitz 1989, 509, 511. 
94 Chemnitz 1989, 511―512. 
95 Chemnitz 1989, 509, 511. 
96 Chemnitz 1989, 506. 
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Herää kysymys, minkä vuoksi Hedberg ei samasta asiasta puhuessaan itse 

käytä käsitettä pelastusvarmuus tai uskonvarmuus, kun ottaa huomioon sen, että 

Hedberg tunsi Chemnitzin teologiaa ja kunnioitti tätä teologina.97 Onko kyse 

mahdollisesti jostain painotuksesta, jonka Hedberg halusi välttää tekevänsä? 

Hedbergin varmuuskäsityksen valossa tämä ei kuitenkaan vaikuta 

todennäköiseltä. Teologiselta asiasisällöltään Hedberg ja Chemnitz ovat hyvin 

lähellä toisiaan puhuessaan varmuudesta. Uskon että yksinkertaisin selitys 

pelastusvarmuus-käsitteen puuttumiseen Hedbergillä on ensinnäkin se, että 

Hedbergin kirjoitukset eivät ylipäänsä ole kovinkaan käsitteellisiä. Hänen 

kielenkäytöstään ja tyylistään on nähtävissä, että hän pyrki kirjoituksissaan 

kansantajuisuuteen. Toiseksi, luterilaiselle varmuuskäsitykselle ei ole 

historiallisesti ollut yhtä vakiintunutta käsitettä. Tämä käy hyvin ilmi sekä 

Tunnustuskirjoista että Chemnitzin teologiasta. Molemmat käyttävät samasta 

asiasta lukuisia eri käsitteitä tai jopa jättävät kokonaan käyttämättä pidempää 

käsitettä puhuen pelkästä varmuudesta.98 

Tutkimuksessani pyrin selkeään esitykseen, minkä vuoksi ei ole edullista 

käyttää useampaa eri käsitettä kuvaamaan samaa asiaa. Edellä mainituin perustein 

sekä mainittujen varmuutta kuvailevien käsitteiden teologisen yhdenvertaisuuden 

vuoksi, pidän mielekkäänä pysyä Hedberg-tutkijoiden kesken jo vakiintuneessa 

pelastusvarmuus-käsitteessä. Seuraavissa luvuissa siirryn tarkastelemaan 

systemaattisesti Hedbergin pääteoksia, tavoitteenani esittää selkeä kuvaus ja 

määritelmä pelastusvarmuudesta Hedbergin teologiassa. 

4.2 Pelastusvarmuus teoksessa Uskonoppi autuuteen 

4.2.1 Yleinen vanhurskauttaminen 

Hedberg etenee teoksessaan jae jakeelta selittäen ja kommentoiden 

Efesolaiskirjeen ensimmäistä lukua. Uskonoppi autuuteen ei sisällä omaa lukuaan 

yleisestä vanhurskauttamisesta eikä muistakaan käsittelemistäni teemoista. 

Kyseiset teemat nousevat tekstissä aika ajoin esiin erilaisin painotuksin. 

Käsitellessäni Hedbergin opetusta yleisestä vanhurskauttamisesta ja sen 

merkitystä pelastusvarmuuden kannalta, nostan tekstistä esiin ne kohdat, joissa 

hän kiinnittää erityisesti huomiota yleiseen vanhurskauttamiseen. Hedberg ei ole 

                                                
97 Hedberg 1855, 166. 
98 Tunnustuskirjat 1990, 435. Chemnitz 1989, 512. 
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itse käyttänyt termiä ”yleinen vanhurskauttaminen”.99 Käytän tutkimuksessani 

kyseistä ilmaisua niissä tapauksissa, kun Hedbergin tekstissään kuvaama asia 

vastaa käsitteelle esittämääni määritelmää. 

Evankelisen liikkeen piirissä esiintyvä käsite koko maailman autuus on 

liikkeen johtohenkilöiden teologiassa ymmärretty yleisen vanhurskauttamisen 

synonyymiksi.100 Kirjoittaessaan koko maailman autuus-opista, Sleyn 

toiminnanjohtajana toiminut Reijo Arkkila samaistaa sen Franz Pieperin 

teoksessaan Kristillinen dogmatiikka käyttämään käsitteeseen yleinen tai 

objektiivinen vanhurskauttaminen.101 Yleisellä vanhurskauttamisella Pieper 

tarkoittaa sitä tapahtumaa, mihin Paavali viittaa esimerkiksi toisen 

Korinttilaiskirjeen viidennen luvun jakeessa 19: ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja 

sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan”.102 

Tässä Paavali puhuu Kristuksen kuolemasta ristillä, minkä hän aikaisemmin 

jakeessa 15 tuo esille: ”hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät 

enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja 

ylösnoussut.”  

Sana yleinen viittaa koko maailmaan eli kaikkia ihmisiä koskevaan 

vanhurskautukseen. Vanhurskautus sen sijaan merkitsee synninpäästöä, minkä 

Paavali ilmaisi sanoilla ”eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan”. Yleinen 

vanhurskauttaminen merkitsee siis Jumalan koko maailmalle antamaa 

synninpäästöä Kristuksen kuoleman ja ylösnousemisen perusteella.103 

Selittäessään Efesolaiskirjeen neljättä jaetta, Hedberg rohkaisee lukijaansa 

ajattelemaan seuraavalla tavalla: Kristus ei vapahtanut vain Paavalia ja efesolaisia 

vaan ”niin kuin Pyhä Henki todistaa ’myös koko maailman’ ”, mikä tarkoittaa 

sitä, että Kristus on minutkin vapahtanut.104 Pyhän Hengen todistuksella Hedberg 

ilmeisesti viittaa raamatunkohtaan 1. Joh 2:2: ”Ja hän on meidän syntiemme 

sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.”. Tämä kohta 

on tyypillinen esimerkki siitä, miten Hedberg opetti niin sanottua yleistä 

vanhurskauttamista.  

                                                
99 Suokunnas 2011, 142. Tiettävästi vuonna 1880 termit ”yleinen 

vanhurskauttaminen” ja ”yksityinen vanhurskauttaminen” nousivat 

keskusteluun Turun synodaalikokouksessa, jossa evankeliset papit Johannes 

Bäck, Gustaf von Essen ja K. S. Nyman käyttivät niitä esittämässään 

kirjoituksessa. 
100 Arkkila 2002, 30–32. 
101 Arkkila 2002, 29. 
102 Pieper 1995, 309. 
103 Pieper 1995, 309. 
104 Hedberg 1954, 40. 
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Seppo Suokunnas on väittänyt tutkimuksessaan Evankelisen liikkeen isä F. 

G. Hedberg 1811–1893, ettei ”Hedberg tehnyt sellaista johtopäätelmää, että koko 

maailmalle olisi kaikki synnit annettu anteeksi, vaikka se kaikille on 

valmistettu”.105 Asiayhteydestä päätellen väitteen taustalla on Suokunnaksen halu 

korostaa Hedbergin ajatusta uskon välttämättömyydestä pelastuksen kannalta. 

Väite on kuitenkin epäjohdonmukainen, eikä se tee oikeutta Hedbergin 

opetukselle yleisestä vanhurskauttamisesta. Suokunnaksen ajatus, jonka mukaan 

pelastus olisi valmistettu ilman, että synnit olisivat annetut anteeksi, on 

ristiriitainen, sillä miten pelastus voisi olla valmis ilman syntien 

anteeksiantamusta. Hedberg kirjoittaa kommentaarissaan koko maailmaa 

koskevasta syntien anteeksiantamuksesta esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”Sana 

vakuuttaa Kristuksen kuolleen meidän synteimme tähden. Siis tulee meidän nyt 

uskoa, että ne ovat meille anteeksi annetut ja meiltä poisotetut Kristuksen 

kuoleman kautta”.106 Vaikka Hedberg vaatiikin uskoa, niin se merkitsee hänelle 

sitä, että syntien anteeksiantamus omakohtaisesti hyväksytään Jeesuksen 

kuolemassa tapahtuneena tosiasiana.  

Hedbergin mukaan koko maailman synnit ovat siis jo anteeksi annetut. Näin 

ollen pelastus on Kristuksen tähden jo valmistettu jokaiselle.107 Tätä Hedbergin 

usein esittämää ajatusta Hedbergiä tutkinut professori Osmo Tiililä kuvasi 

ensimmäisenä käsitteellä Jo-perfekti.108 Kristuksessa jo ristillä täytetyn 

sovitustyön eli yleisen vanhurskauttamisen korostaminen oli Hedbergin 

teologialle omaleimaista 40-luvun alusta lähtien.109  

Jo-perfektillä eli yleisellä vanhurskauttamisella oli Hedbergin teologiassa 

myös vahva sielunhoidollinen merkitys. Uskoessaan koko maailman puolesta 

tapahtuneeseen vanhurskauttamiseen ihminen saa koettelemuksissa omien 

tunteidensa, ajatustensa tai uskonsa sijasta tukeutua Kristuksessa jo valmistettuun 

anteeksiantamukseen. Tästä ovat esimerkkinä Hedbergin sanat hänen 

kommentaarinsa viimeisiltä sivuilta. Niiden mukaan kristittyjen tulee Saatanan ja 

omantunnon syytöksissä ”liittyä Kristukseen juuri sellaisina kuin olemme, 

kaikkine heikkouksinemme, synteinemme ja puutteinemme, niin olemme hänen 

                                                
105 Suokunnas 2011, 144. 
106 Hedberg 1954, 42. 
107 Hedberg 1954, 90. 
108 Palmu 2011, 41. 
109 Santakari 2003, 91. 



 24 

avullaan kaikista näistä Jumalan edessä jo pelastettuja ja puhdistettuja ja tulemme 

vihdoin iankaikkisesti autuaiksi”.110  

Yleinen vanhurskauttaminen on Hedbergin mukaan evankeliumin ydin. Hän 

esittää tiivistetysti evankeliumin sisällön seuraavalla tavalla: 

Nyt kuuluu maailman syntisille: Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu. Isä on ainoan, rakkaan 

Poikansa antanut alttiiksi, Poika on koko lunastuksen työn täyttänyt, on verensä ja henkensä 

ristin puussa uhrannut sovinnoksi koko maailman syntien edestä, on voittanut kuoleman, 

helvetin ja perkeleen ja kunniallisen ylösnousemisensa tähden tuottanut meille iankaikkisen 

elämän, vanhurskauden ja kuolemattoman elämän taivaissa. – Tämä on lyhyesti 

evankeliumin opin sisällys.111 

Kristityn ei siis Hedbergin mukaan tarvitse olla epävarma omasta pelastuksestaan, 

koska liittyessään Kristukseen, on hänetkin jo pelastettu.112  

Hedberg asettaa epäuskossa omiin tekoihin turvautumisen vastakohdaksi 

Kristuksen ansion ja kärsimyksen.113 Kommentaarissa tulee näin esiin kaksi 

puolta Kristuksen työhön, mikä selittänee myös ilmaisua ”koko lunastuksen työn 

täyttänyt”. Kristuksen ansio on Hedbergin mukaan sitä, että Kristus ”täydellisellä 

kuuliaisuudellaan ansaitsee kaiken Isän rakkauden”.114 Kristuksen kärsimys sen 

sijaan käy ilmi Hedbergin sanoista ”verensä ja henkensä ristinpuussa uhrannut”.115 

Kristuksen ansion ja uhrikuoleman tähden Jumala armahtaa ne, jotka ovat kastetut 

Jeesuksen nimeen ja uskovat häneen, sillä Hedbergin mukaan Jeesus on ryhtynyt 

”edesvastaajaksemme Isän tykönä” ja hän on aina ”otollinen Isälleen, vaikka me 

olemme kelvottomia”.116 

Kommentaarissaan Hedberg korostaa sovituksen historiallisuutta. Maailman 

syntien sovitus on historiallinen tapahtuma, minkä Jeesus toteutti kuolemalla 

ristillä noin 2000 vuotta sitten. Pelkkä yleisen vanhurskauttamisen korostaminen 

ei kuitenkaan yksin riitä pelastusvarmuudeksi, sillä Hedbergin mukaan kaikkia 

koskevasta pelastuksesta on päästävä osalliseksi liittymällä Kristukseen.117 

Seuraavassa luvussa käsittelen sitä, mitä Kristukseen liittyminen Hedbergin 

mukaan merkitsee ja mikä on sen vaikutus pelastusvarmuuden suhteen. 
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4.2.2 Uskon merkitys pelastuksen kannalta 

Sovinto Jumalan ja ihmisten välillä on jo olemassa Jeesuksen ristinkuoleman 

tähden. Kaikki synnit ovat Hedbergin mukaan siis jo annetut anteeksi. Toisin 

sanoen pelastus on jo valmistettu. Tätä on kuvattu käsitteellä yleinen 

vanhurskauttaminen. Herää kysymys, minkä merkityksen Hedberg antaa yksilön 

uskolle eli sille tapahtumalle, jota teologiassa kuvataan käsitteellä 

uskonvanhurskaus. Tunnustuskirjojen mukaan uskonvanhurskaus on Jumalan 

armon ja Kristuksen ansion vastaanottamista uskon kautta. Tästä Tunnustuskirjat 

puhuvat myös syntien anteeksiantamuksen omistamisena ja Jumalan armon 

”soveltamisena” yksilöön.118 Jos Hedbergin mukaan kaikkien ihmisten kaikki 

synnit ovat Kristuksen uhrin tähden jo annetut anteeksi, niin pelastuvatko silloin 

kaikki ihmiset niin sanotun apokatastasis-opin mukaisesti?119 Hedberg ei 

kuitenkaan opeta kaikkien pelastumista, vaan vetoaa Jeesuksen sanoihin: ”Joka ei 

usko, se tuomitaan kadotukseen” Mark. 16:16.120 

Hedberg kuvaa uskoa psalmin sanoin: ”Avaa suusi, niin minä sen täytän (Ps. 

81:11)”. Hänen määritelmänsä mukaan usko on evankeliumin lupaaman ja 

lahjoittaman pelastuksen vastaanottamista.121 Osmo Tiililä on kuvannut 

Hedbergin uskoa käsitteellä heti-usko. Sekä jo-perfekti että heti-usko nousevat 

suoraan Hedbergin tekstistä hänen omina korostuksinaan.122 Hedberg kuvaa 

kommentaarinsa esipuheessa heti-uskoa sellaiseksi uskoksi, missä ihminen saa 

ilman omaa valmistumista, mahdollisuuden odotusta tai minkään ansion 

kokoamista ”juuri siinä tilassa ja aivan sellaisena, nimittäin tuomittuna ja 

kadotettuna syntisenä todella uskoa –– että Jeesus Kristus, Jumalan Poika, totisesti 

on hänet jo kaikesta synnistä lunastanut”.123  

Heti-uskolla Hedberg vastusti herännäisyydessä vallitsevaa käsitystä uskon 

odottavasta luonteesta. Odottava tai toivova usko merkitsi pietistisen 

pelastusjärjestysopin mukaan niin sanottua valmistavaa parannusta, mikä edellytti 

jatkuvaa itsensä tarkkailua.124 Odotus kohdistui siihen, että Pyhä Henki antaisi 

vahvistuksensa, ”sinetin”, odottavan uskolle. Tällä tavoin varmistuttiin siitä, että 

oma uskonelämä ei ollut kuviteltua, vaan todellista ja persoonallista. Ilman Pyhän 
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Hengen sinettiä usko ei ollut pelastavaa uskoa lainkaan, vaan ainoastaan ”tieto-

uskoa” ja kuvittelua. Persoonallisen, elävän ja tuntuvan uskon korostus 

pietismissä oli syntynyt vastalauseena luterilaiselle ortodoksialle,125 minkä 

ajateltiin opettavan, että pelkkä tieto-usko (fides historica) riittää pelastamaan 

ihmisen.126 Paavo Ruotsalainen varoitti uskon ”ryöstämisestä” ilman Hengen 

todistusta ja juuri siitä hän lopulta syyttikin Hedbergiä ja hänen kannattajiaan.127  

Omaksumansa heti-uskon seurauksena Hedberg päätyi hylkäämään opin 

pelastusjärjestyksestä vuoden 1843 syksyllä.128 Heti-sanalla Hedberg tahtoi 

korostaa armoon uskomista ilman ehtoja ja valmistuksia, mikä merkitsi sitä, että 

syntinen ihminen saa uskoa syntien anteeksiantamuksen juuri sellaisena kuin 

on.129 Jo kauan sitten tapahtunut yleinen vanhurskauttaminen oli peruste sille, että 

sai uskoa heti.130 Oliko heti-uskossa sitten kyse Ruotsalaisen varoittamasta tieto-

uskosta? Hedberg tunsi hyvin tämän syytteen ja ottikin siihen kommentaarissaan 

kantaa: 

Usko Herraan Jeesukseen on ensimmäinen asia; siinä on kristillisyyden ydin ja voima, 

henki ja elämä. Mutta mikä usko? Kuollut tietoko tuntemattomasta Vapahtajasta? Tämäkö 

tyhjä suun tunnustus: ’Minä uskon’, –– Ei ensinkään. Vaan tässä on puhe siitä uskosta, joka 

on Jumalan lahja ja jonka Pyhä Henki vaikuttaa evankeliumin avulla.131 

Usko ei ole Hedbergin mukaan pelkkää tietoa, vaan Kristuksen itsensä 

vastaanottamista omaan sydämeen.132 

Objektiivisen pelastuksen perustan sekä heti-uskon korostamisen tähden 

uskon tiedollisen aspektin voidaan ajatella korostuvan Hedbergin 

esikoisteoksessa. Teoksesta käy kuitenkin yksiselitteisesti ilmi, että usko ei ole 

Hedbergin mukaan vain tietoa, vaan Kristuksen vastaanottamista. Olli-Pekka 

Vainio on tutkimuksessaan Luterilaisen vanhurskauttamisopin kehitys Lutherista 

Yksimielisyyden ohjeeseen käsitellyt Lutherin käsitystä uskosta juuri tieto-uskon 

(fides historica) ja vastaanottavan uskon (fides apprehensiva) suhteen 

näkökulmasta. Lutherin teologiassa käsitteeseen apprehendo liittyy tiedollisen 

aspektin lisäksi merkitys, ”jossa tiedon kohde tulee tietävän subjektin 

                                                
125 Santakari 2003, 132-133. Luterilaisessa ortodoksiassa Raamatun merkitystä korostettiin kaiken 

teologian harjoituksen lähtökohtana. Pyhän Hengen vaikutus oli sidottu ”objektiivisiin välineisiin, 

sanaan ja sakramentteihin”. Laine 1996, 293–294. 
126 Palmu 2011, 45. Sivun alaviitteessä Palmu tuo ilmi, että tämä käsitys 

ortodoksiasta on vahvasti kyseenalaistettu viime vuosikymmenten 

teologisessa tutkimuksessa. 
127 Santakari 2003, 133, 148. 
128 Santakari 2003, 91. 
129 Suokunnas 2011, 134. 
130 Suokunnas 2011, 140. 
131 Hedberg 1954, 106. 
132 Hedberg 1954, 106, 153. 
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’omaisuudeksi’ ”, kirjoittaa Vainio.133 Tieto-uskon vastakohtana vastaanottava 

usko tuo Kristuksen ihmisen sydämeen. Tätä Lutherin käsitystä on kuvattu 

ilmaisulla ’Kristuksen omistava usko’ (fides apprehensiva Christi). Kristuksen 

vastaanottamisen seurauksena ihminen on Lutherin mukaan myös kykeneväinen 

hyviin tekoihin.134 

Lutheria mukaillen Hedberg opettaa, että usko synnyttää halun tehdä 

lähimmäisille hyvää saaden aikaan Jumalan tahdon mukaisia tekoja. Tämän 

perusteeksi Hedberg esittää Jeesuksen sanat: ”Joka pysyy minussa, ja jossa minä 

pysyn, se kantaa paljon hedelmää” Joh. 15:5.135 Uskon lahjan saatuaan kristityn 

tulisi Hedbergin mukaan myös pyrkiä kaikessa elämään Jumalan tahdon 

mukaisesti. Hän viittaa Paavalin sanoihin: ”ei Jumala ole kutsunut meitä 

saastaisuuteen, vaan pyhitykseen” 1. Tess. 4:7.136 Kirjeessä vanhemmilleen 

vuodelta 1844, Hedberg täsmentää, että evankeliumin ja uskon tuoma vapaus ei 

ole vapautta lain noudattamisesta.  Sen sijaan se on vapautta lain ”tuomitsevasta ja 

omaatuntoa kahlitsevasta vallasta”. Kirjeessä Hedberg puhuu evankeliumin 

uskomisen tuomasta vapaudesta omantunnon puhtautena.137 

Vaikka Hedberg torjui pietistisen opetuksen pelastusjärjestyksestä, hän 

tekee selväksi, ettei kiellä ajatusta Pyhän Hengen todistuksesta. Vanhemmilleen 

Hedberg kirjoitti näin: ”emme kuitenkaan tällöin kiellä sitä, että Jumala antaa 

Henkensä todistuksen niiden sydämiin – huomaa tarkoin! – jotka uskovat 

evankeliumin Hänen Pojastaan. Väitämme vain, että usko ei mitenkään voi 

perustua tähän todistukseen”.138 

Kommentaarissaan Hedberg kuvaa Pyhän Hengen todistusta muun muassa 

vakuuttamiseksi osallisuudesta yleiseen vanhurskauttamiseen ja iankaikkiseen 

elämään. Kyse on siis tunteena koettavasta varmuudesta tai vakuuttuneisuudesta. 

Hedberg perustelee näkemystään muun muassa roomalaiskirjeen 8. luvun jakeilla 

15 ja 16: ”Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, 

vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki 

itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.”139 
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Hedberg myös kehottaa uskomaan ”vastoin kaikkea näkemistä ja 

tuntemista” ja ”vaikka teiltä puuttuisi mitä hyvänsä”. Näinkin uskovalla on 

Hedbergin mukaan ”iankaikkinen armo ja vanhurskaus Kristuksessa”.140 Tämän 

neuvon perusteella voidaan ajatella, että Hedbergille pelastusvarmuus on 

ehdottomasti muutakin kuin tunnekokemus. Mikä sitten tekee uskosta pelastavaa 

uskoa? Kehotuksen perusteella keskeiseksi tekijäksi Hedbergin ajattelussa 

vaikuttaa nousevan uskon kohde eli se mihin uskotaan. Tämä oikea uskon kohde 

on ilmaistuna sanassa ja sakramenteissa. 

4.2.3 Jumalan sanan ja sakramenttien korostaminen 

Hedbergin mukaan Pyhän Hengen todistusta ei saanut pitää uskon perustuksena 

tai ehtona, vaan sen sijaan tuli kiinnittää huomio ainoastaan Jumalan sanaan.141 

Raamattuperustelujen käyttäminen ja Jumalan sanan korostaminen onkin vahvasti 

Hedbergin teologiaa leimaava piirre. Uskonoppi autuuteen sisältää hyvin laajasti 

viitteitä eri Raamatun jakeisiin sekä Vanhan että Uuden Testamentin puolelta. 

Kommentaarissaan Hedberg ei jätä tulkinnanvaraiseksi näkemystään siitä, mihin 

kristityn tulisi uskossaan perustautua ja mihin uskon tulisi kohdistua. Jumalan 

sanan merkitystä hän painottaa muun muassa seuraavilla tavoilla: 

Joka nyt tahtoo Kristuksen tykö tulla ja autuuden käsittää, hän ottakoon eteensä 

evankeliumin sanan, lukekoon sitä, missä saa ja voi, jotta Pyhä Henki tämän sanan avulla 

saisi valaista häntä lahjoillaan oikeaan Kristuksen tuntemiseen uskossa. – Sillä tämä on se 

välikappale, jonka avulla me saatamme Kristuksen löytää, häneen turvata ja niin käsittää 

iankaikkisen elämän.142 

Hedberg perustelee käsitystään evankeliumin sanan merkityksestä uskon 

syntymisessä ja vahvistamisessa roomalaiskirjeen sanoilla: ”Usko tulee 

kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.” (Room. 10:17).143 

Hedbergin käsityksessä sanan ja uskon suhteesta on löydettävissä suoria 

yhtymäkohtia Lutherin teologiaan. Oswald Bayer on tutkimuksessaan Living by 

Faith: Justification and Sanctification, käsitellyt kysymystä todellisen uskon ja 

harhaluulon erosta Lutherin teologiassa. Harhaluuloksi Bayer nimittää ideoita tai 

ajatuksia, jotka nousevat ihmisen omasta sydämestä ja ovat näin ollen hänen 

kuvitelmaansa. Bayerin mukaan Lutherin yksiselitteinen vastaus kysymykseen 

todellisesta uskosta on seuraava: usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta. Lutherin 

mukaan Jumalan sana luo vanhurskauttavan uskon ja antaa elämän.144 

                                                
140 Hedberg 1954, 107–108. 
141 Suokunnas 2011, 71. 
142 Hedberg 1954, 88. 
143 Hedberg 1954, 88. 
144 Bayer 2003, 42–43. 
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Toinen merkittävä yhtymäkohta Lutherin teologiaan on Hedbergin tekemä 

ero lain ja evankeliumin välille Jumalan sanassa. Tutkimuksessaan Martin 

Luther’s theology: a contemporary interpretation, Bayer väittää lain ja 

evankeliumin selvän erottamisen olevan välttämätön edellytys 

pelastusvarmuudelle Lutherin teologiassa. Toteuttaakseen tarkoituksensa, 

evankeliumi ei lahjaluonteensa vuoksi voi sisältää lain esittämiä vaatimuksia.145 

Hedbergin mukaan Kristuksen osallisuuteen pääsee ainoastaan 

”evankeliumin sanan avulla”.146 Tästä on pääteltävissä, että Jumalan lailla ei 

hänen mukaansa ole uskoa synnyttävää tai vahvistavaa vaikutusta. Jumalan laki 

”vaatii töitä ja ansioita” ja näin koskettaa omaatuntoa, minkä seurauksena ”tunnet 

itsesi suureksi ja kadotetuksi syntiseksi”, kirjoittaa Hedberg. Evankeliumi sen 

sijaan lupaa ja lahjoittaa pelastuksen synnyttämänsä uskon kautta. Lahjan 

vastaanottamiseksi ei vaadita mitään.147 Evankeliumin Hedberg määrittelee 

seuraavasti: ”evankeliumi on se Jumalan sana (sekä Vanhassa että Uudessa 

Testamentissa), joka opettaa ansaitsemattomasta armosta ja saarnaa Kristuksen 

lunastusta”.148  

Santakari argumentoi, että jo-perfektin ja heti-uskon lisäksi Hedbergin 

teologialla on myös kolmas peruselementti, joka on sana armonvälineenä.149 

Sanan luonne armonvälineenä merkitsee sitä, että sana synnyttää myös uskon 

ilmoittamaansa sanomaan.150 Artikkelissaan lupauksesta Lutherin teologiassa, 

Gregory Walter kuvaa yhtäpitävästi evankeliumin lupausta Jumalan lahjaksi ja 

vaikuttavaksi sanaksi (verbum efficax), joka saa aikaan sen, mitä se lupaa.151 

Kukaan tai mikään muu ei Hedbergin mukaan voikaan ohjata ihmistä Kristuksen 

osallisuuteen kuin Pyhä Henki, joka tekee sen evankeliumin sanan kautta.152 

Tämä uskoa synnyttävä evankeliumin sana on muidenkin niin kutsuttujen 

armonvälineiden sisältö ja sanoma. Sanan lisäksi Hedberg laski armonvälineiksi 

myös kasteen ja ehtoollisen sakramentit. Vetoamalla armonvälineiden 

merkitykseen kristityn elämässä Hedberg päätyi hylkäämään herännäisjohtajien 

käsityksen odottavasta uskosta.153 Pelastushan oli jo valmiina ja siitä Hedberg 
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uskoi tulleensa osalliseksi kasteessaan, turvautuessaan evankeliumin sanaan ja 

nauttiessaan ehtoollisen.154 Sakramenttien ihmisestä riippumaton perusta tulee 

näkyviin siinä, että Hedberg ei puhu kasteen tai ehtoollisen toimittamisesta 

ihmisten tekoina, vaan Kristuksen kasteena ja Kristuksen ehtoollisena.155 

Hedbergin opetus armonvälineistä tuo esille kaksi oleellista näkökohtaa 

pelastusvarmuuteen. Ensiksi, sana ja sakramentit olivat Hedbergille uskon 

objektiivisia tukia. Tämä merkitsee kristitylle sitä, että hänen omilla vaihtelevilla 

tunnekokemuksillaan ei ole vaikutusta armonvälineiden vaikuttavuuteen tai niiden 

sanoman paikkansa pitävyyteen. Luottamus sanaan ja sakramentteihin tekivät 

Santakarin mukaan pelastusvarmuuden mahdolliseksi.156 Toiseksi, Hedberg 

opettaa, että tämän tunnetiloista riippumattoman uskon perustan, sanan, 

välityksellä Jumala antaa siihen turvautuvalle Pyhän Henkensä, joka myös ” –

todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia” (Room. 

8:16). Tämä Pyhän Hengen todistus merkitsee tunnettavaa sisäistä 

vakuuttuneisuutta.157  

Schreiner on korostanut Lutherin käsitystä uskosta nimenomaan 

luottamuksena evankeliumin lupaukseen. Luottamukseksi ymmärrettynä usko 

pitää luontaisesti sisällään myös tunnettavan varmuuden pelastuksesta, kirjoittaa 

Schreiner.158 Hedberg lainaa Lutheria, jonka mukaan Pyhän Hengen todistuksen 

vaikutuksesta Jumalan lapseus on kristitylle niin varmaa, ”että hän kärsisi 

mieluummin kuoleman” kuin luopuisi tästä vakaumuksestaan. Luther jatkaa 

sanoen, että ihmisessä olevan taistelun tähden tämä varmuus ei kuitenkaan ole 

pysyvää, vaikka ”tässä taistelussa on kuitenkin tämä lapsellinen uskallus vihdoin 

saava voiton”.159  

4.3 Pelastusvarmuus teoksessa Baptismens wederläggning 
och Det heliga Dopets förswar 

4.3.1 Yleisen vanhurskauttamisen ja uskonvanhurskauden 
suhde 

Hedbergin kriittinen analyysi baptistisesta kasteopista etenee BW:ssä teemoittain. 

Teoksessa dogmaattiset teemat tai opinkohdat seuraavat toisiaan ilman erityistä 
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seuraussuhdetta tai loogisesti etenevää runkoa. Tutkimuksessa käyttämäni käsite 

yleinen vanhurskauttaminen ei sellaisenaan esiinny Hedbergin 

kastetutkimuksessa, eikä hän sisällöllisesti omista kummallekaan käsitteiden 

kuvaamista aiheista omaa lukuaan. Tästä huolimatta kysymys yleisen 

vanhurskauttamisen ja uskonvanhurskauden suhteesta on implisiittisesti melko 

runsaastikin esillä, sillä hän sivuaa aihetta jossain määrin läpi teoksen. Käytän 

kyseisiä käsitteitä kuvaamaan Hedbergin teologiaa edellä luvuissa 4.2.1 ja 4.2.2 

esittämieni määritelmien mukaan.  

Hedbergin esikoisteoksessaan runsaasti viljelemät jo-perfekti ja heti-usko 

esiintyvät huomattavasti harvemmin BW:ssä. Tämän painotuksen puute selittyy 

uskoakseni sillä, että teokset eroavat tarkoitukseltaan ja kohderyhmiltään 

merkittävästi toisistaan. BW:ssä on kuitenkin kaksi väitelausetta, joissa Hedberg 

puhuu hyvin suoraan kyseessä olevista kahdesta puolesta ihmisen 

vanhurskauttamisessa. Esitän seuraavaksi nuo kaksi väitettä.  

Väite A:  

Syntiin langenneen ihmisen on kaikkein ensimmäiseksi todellisessa uudestisyntymisen 

pesussa, kasteessa, tultava Kristukseen istutetuksi ja hänen on otettava uskossa vastaan 

Hänen yleinen lunastuksensa.160 

Väite B: 

Jos uskon sen sijaan olisi kestettävä loppuun asti, hädässä, kuolemassa ja tämän 

maailman tuhoutuessa, sen on jatkuvasti turvauduttava sen objektiiviseen 

perustukseensa.161 

Tässä luvussa pyrin esittämään Hedbergin käsityksen yleisen vanhurskauttamisen 

ja uskonvanhurskauden suhteesta BW:ssä. Lähestyn kysymystä väitteiden A ja B 

kautta, joiden sisältöä tulkitsen BW:n kokonaisteologian valossa. 

Väitteessä A, Hedberg puhuu uskonvanhurskaudesta hetkellisenä, 

punktuaalisena tapahtumana. Väite on osa BW:n viimeistä lukua, jossa Hedberg 

argumentoi lapsikasteen puolesta. Kun on kyse lapsikasteesta, niin uskoa ja 

Kristukseen istuttamista kasteessa ei voida asettaa ajallisesti erilleen, vaikka 

Hedberg mainitseekin ensin kasteen ja vasta sitten lunastuksen vastanottamisen 

uskossa. Nämä kaksi asiaa ovat lapsikasteen kohdalla yksi ja sama hetkellinen 

tapahtuma. Hän tekee kirjassaan selväksi sen, että kasteella on pelastava vaikutus 

ainoastaan silloin, kun se vastaanotetaan uskossa Jumalan sanan lupauksiin.162 

Kuitenkin kasteessa Pyhä Henki lahjoittaa tämän uskon sille, joka ei 
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kääntymättömän aikuisen tavoin sitä vastusta.163 Lapsena kastetun kristityn 

näkökulmasta Hedberg siis esittää uskonvanhurskauden kasteessa tapahtuneena 

tosiasiana, jonka perustana on yleinen vanhurskauttaminen. 

Sen sijaan väitteessä B Hedberg puhuu siitä, miten uskon tulisi jatkuvasti 

turvautua objektiiviseen perustukseensa, jotta se kestäisi hädänkin keskellä ja aina 

kuolemaan asti. Väitteessä A Hedberg siis esittää uskonvanhurskauden uskon 

syntymiseen ajoittuvana hetkellisenä tapahtumana. Siitä huolimatta väitteeseen B 

sisältyy se ajatus, että uskosta voi myös luopua. Uskosta luopumisen seurauksena 

ihminen lakkaa olemasta osallinen yleisen vanhurskauttamisen tuottamasta 

hyödystä eli pelastuksesta. Ilman uskoa on Hedbergin mukaan mahdotonta 

pelastua.164 Yleinen vanhurskauttaminen eli toisin sanoen pelastuksen 

objektiivinen perustus ei kuitenkaan katoa. Nimensä mukaisesti objektiivinen 

perustus pysyy niin sanotusti ”koskemattomana”, riippumatta yksilön 

subjektiivisesta toiminnasta tai mielenliikkeistä. Seuraavaksi siirryn 

tarkastelemaan sitä, mitä Hedberg tarkoittaa jatkuvalla turvautumisella yleiseen 

vanhurskauttamiseen ja mitä se kertoo yleisen vanhurskauttamisen ja 

uskonvanhurskauden suhteesta. 

Väitteessä A, Hedberg viittaa esikoisteoksestaan tutulla tavalla Kristuksen 

suorittamaan yleiseen, eli koko maailmaa koskevaan lunastukseen uskon 

kohteena. Historiallinen tapahtuma, yleinen lunastus, on uskon kohde ja samalla 

sen objektiivinen perustus. Kuitenkin puhuessaan uskon objektiivisesta 

perustuksesta väitteessä B, Hedberg osoittautuukin puhuvan kasteesta. Väitteen B 

jälkeen teksti jatkuu seuraavasti: ” – objektiiviseen perustukseensa. Se on 

kasteessa epäilyksettä tapahtunut Jumalan lapseksi ottaminen Kristuksessa.” 

Miten nämä kaksi ajatusta ovat sovitettavissa yhteen? Kastetulle ihmiselle hänen 

kasteensa on historiallinen tapahtuma ja näin ollen objektiivinen tosiasia. Tähän 

Hedberg epäilyksettä myös viittasi. Kuitenkin väite, jonka mukaan kaste on uskon 

objektiivinen perustus, herättää kysymyksiä. Mikä on kasteen asema yleisen 

vanhurskauttamisen ja uskonvanhurskauden suhteessa? Tuleeko näin ollen 

kasteesta ikään kuin toinen uskon kohde yleisen vanhurskauttamisen rinnalle? 

Väärinymmärryksen välttämiseksi on huomioitava Hedbergin käsitys 

sanasta ja sakramenteista Jumalan armon välittävinä välineinä.165 Nämä niin 
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kutsutut armonvälineet siis välittävät Jumalan armon eli yleisen 

vanhurskauttamisen ihmisten yksilöllisesti omistettavaksi. Esimerkiksi kasteen 

kohdalla tämä näkyy ilmaisuissa, kuten ”sovitusveren puhdistamana kasteessa”166, 

joita Hedberg Lutheria lainaten käyttää. Mutta koska kaikki armonvälineet 

välittävät yleisen vanhurskauttamisen, niin silloin myös sana ja ehtoollinen 

jakavat saman, objektiivisen perustuksen aseman. Teoksissaan Uskonoppi 

autuuteen ja BW, Hedberg opettaa johdonmukaisesti sitä, kuinka armonvälineiden 

välityksellä yleinen vanhurskauttaminen historiallisena tosiasiana jaetaan niille, 

jotka ottavat sen uskoen vastaan. Armonvälineet tuovat siis historian tähän 

päivään lahjoittaessaan Kristuksen suorittaman sovituksen yksittäiselle ihmiselle, 

mutta samanaikaisesti ne osoittavat tuon ihmisen vanhurskauttamisen tapahtuneen 

jo noin 2000 vuotta sitten. Seuraavassa luvussa käsittelen laajemmin Hedbergin 

opetusta kustakin armonvälineestä erikseen. 

Hedbergin teologiasta käy yksiselitteisesti ilmi se, että usko ei saa aikaan 

pelastusta armonvälineiden tähden, mutta ei myöskään uskon itsensä tähden. Tätä 

kuvaa Hedbergin jatkuvasti käyttämä ilmaisu ”uskon kautta”.167 Usko tai 

armonvälineet eivät siis lisää yleiseen vanhurskauttamiseen mitään. 

Tämänkaltainen yleisen vanhurskauttamisen korostaminen objektiivisena 

tosiasiana tekee myös ajatuksen pelastusvarmuudesta mahdolliseksi.  

Ilmaisu ”uskon kautta” kiteyttääkin hyvin Hedbergin käsityksen yleisen 

vanhurskauttamisen ja uskonvanhurskauden suhteesta. Hedbergin teologiassa 

yleinen vanhurskauttaminen ja yksilön vanhurskauttaminen ikään kuin sulautuvat 

toisiinsa sanan ja sakramenttien välittämän uskon kautta. Näin ollen loppujen 

lopuksi ei ole muuta vanhurskauttamista kuin yksi, Jeesuksen kuolemassa ja 

ylösnousemuksessa tapahtunut yleinen, kaikkia ihmisiä koskeva 

vanhurskauttaminen, minkä kukin uskoo tai on uskomatta kohdallaan todeksi. 

Uskonvanhurskaus ei näin ollen merkitse yleistä vanhurskauttamista seuraavaa 

”toista vanhurskauttamista”, vaan sitä, että ihminen ottaa uskon kautta vastaan 

häntä koskevan yleisen vanhurskauttamisen. 

Kuten Hedberg esikoisteoksessaankin korosti, tämä usko ei kuitenkaan ole 

pelkkää totena pitämistä. Uskon mukana ihminen vastaanottaa Jeesuksen 

sydämeensä, milloin hänessä syntyy myös halu toimia Jumalan tahdon mukaan.168 
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Hedbergin mukaan Jeesus edusti ihmisluontonsa puolesta jokaista ihmistä. 

Jumalan Poika otti ihmisluonnon, ”jotta hän tässä luonnossa ja sen välityksellä, 

veljenämme, sekä hankkisi meille autuuden että myös olisi meidän kanssamme 

tekemisissä ja jakaisi meille pelastuksen jumalalliset teot.”169 Hänen teologiassaan 

yleisen vanhurskauttamisen ja uskonvanhurskauden yhteen nivoutuminen näkyy 

siinä, millä tavalla hän opettaa ihmisen pääsevän uskon kautta osalliseksi 

edustajansa Jeesuksen teoista ja niiden tuomasta hyödystä. 

4.3.2 Armonvälineistä yleensä 

Kastetutkimuksena BW on teologisen asiasisältönsä puolesta suurimmaksi osaksi 

armonvälineopin käsittelyä. Tässä luvussa hahmottelen Hedbergin käsitystä 

armonvälineistä yleisellä tasolla. Seuraavissa luvuissa siirryn tarkastelemaan 

lähemmin hänen käsitystään armonvälineistä ja niiden vaikutuksista eri 

näkökulmista käsin. 

Hedberg on sisällyttänyt teokseensa parin sivun mittaisen 

omistuskirjoituksen professori Aaron Gustaf Borgille, joka oli hänen enonsa ja 

läheinen ystävänsä. Hedbergin omistuskirjoitus on aiheen kannalta 

mielenkiintoinen siitä syystä, että siinä hän ikään kuin kiteyttää teoksensa 

pääsanoman yhteen lauseeseen. Hedberg kirjoittaa enolleen näin: 

Tämä työni on tosin monen vaivan ja taistelun hedelmä, mutta yksin Herran armosta se on 

tämän ikuisen, kolminkertaisesti todistetun totuuden – tosin vähäinen – kaiku: KRISTUS – 

sanassa, kasteessa, ehtoollisessa. ’Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki, vesi ja veri, ja ne 

kolme pitävät yhtä’ (1. Joh. 5:7, 8).170 

Kristus sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa on siis jonkinlainen Hedbergin 

pääteesi, jonka hän haluaa tuoda heti kättelyssä lukijan tietoon. Tässä lauseessa 

Hedberg tuo eksplisiittisesti tiettäväksi oman lähtökohtansa keskustelussa 

armonvälineistä. Samaan aikaan lauseen voidaan nähdä implisiittisesti sisältävän 

Hedbergin syytöksen hänen kritisoimaansa baptismia kohtaan. Tässä tapauksessa 

Hedberg osoittaisi jo ennen esipuhettaan, että baptismin pääharha liittyy hänen 

mukaansa ajatukseen Kristuksen läsnäolosta tai pikemminkin sen puutteesta 

armonvälineissä. Tämä hypoteesi osoittautuu myöhemmin todeksi, kun Hedberg 

toteaa, että baptismilta puuttuu ”Jumalan vahva perustus, Kristus sanassa ja 

sakramenteissa”.171 Toisaalla hän tuomitsee baptistisen sakramenttikäsityksen 
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harhaopiksi juuri siitä syystä, että sen mukaan sakramenttien näkyvä aine ei sisällä 

tai anna mitään jumalallista.172  

Niin kutsutut armonvälineet eli Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen ovat 

nimensä mukaisesti niitä välineitä, joiden kautta Jumala Hedbergin mukaan 

lahjoittaa yleisen vanhurskauttamisen, eli armon, jokaisen yksityisesti 

omistettavaksi. Tämä armosta osalliseksi tuleminen tapahtuu Hedbergin mukaan 

ainoastaan uskon kautta. Usko on siis välttämätön sanan ja sakramenttien 

tarjoaman armon vastaanottamiseksi. Hedberg kirjoittaa: ”Nyt siis kuten sanottu 

vain uskova käyttää sakramentteja pelastuakseen, eivätkä nämä ilman uskoa voi 

lainkaan koitua kenellekään pelastukseksi.”.173 Sakramenttiopissaan Hedberg 

liittyy siihen vanhaan luterilaiseen näkemykseen, jonka mukaan sakramentit ovat 

vaikuttavia ilmankin niiden vastaanottajan uskoa. Kuitenkin ainoastaan uskomalla 

ihminen tulee osalliseksi niiden tarjoamasta hyödystä.174 

4.3.3 Armonvälineiden uudestisynnyttävä vaikutus 

Uudestisyntyminen käsitteenä ja oppina nousee keskeiseen asemaan puhuttaessa 

armonvälineistä ja niiden tarjoaman armon vastaanottamisesta yksilön kohdalla. 

Kysymys uudestisyntymisestä on myös tiiviisti yhteydessä kysymykseen 

pelastusvarmuudesta. Mitä on uudestisyntyminen, missä ja milloin se tapahtuu, ja 

onko uudestisyntyminen ehto pelastusvarmuudelle?  

BW:ssä Hedberg kirjoittaa uudestisyntymisestä paljonkin. Keskeisimpinä 

raamatunkohtina, joihin hän esityksensä nojaa, ovat Jeesuksen sanat 

Nikodeemukselle Johanneksen evankeliumin luvun 3, jakeessa 5: ”Totisesti, 

totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi 

päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.” sekä Paavalin sanat kirjeestä Tiitukselle 

luvun 3, jakeessa 5: ”pelasti meidät – uudestisyntymisen peson ja Pyhän hengen 

uudistuksen kautta”.175  

Seuraavaksi esittelen uskoakseni Hedbergin merkittävimpien opillisten 

auktoriteettien, Lutherin ja Tunnustuskirjojen, kautta hieman uudestisyntymisen 

tulkintahistoriaa luterilaisuudessa. Kirkkopostillansa kolminaisuudenpäivän 

saarnassa Luther käsittelee edellä mainittua Jeesuksen ja Nikodeemuksen 

kohtaamista. Saarnassaan Luther tulkitsee Jeesuksen sanojen ”vedestä ja 
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Hengestä” viittaavan Johannes Kastajan aloittamaan virkaan, mitä Nikodeemus 

muiden fariseusten kanssa oli vastustanut. Hänen mukaansa Jeesuksen sanat 

jakeessa 5 täten merkitsevät sitä, että päästäkseen Jumalan valtakuntaan 

Nikodeemuksen tulisi hyväksyä Johannes Kastajan toimittama virka. Luther 

kutsuu tätä virkaa evankeliumin saarnan ja kasteen viraksi. Tämän viran eli 

evankeliumin saarnan ja kasteen toimittamisen kautta hänen tulisi syntyä 

uudesti.176  

Luther kuvailee uudestisyntymistä hyvin monisanaisesti. Pääasiassa se 

merkitsee hänelle osallisuutta Pyhästä Hengestä, joka vaikuttaa ihmisessä 

kääntymisen Jumalan puoleen. Luther kuvaa uudestisyntymistä muun muassa 

myös uuden sydämen tai mielen saamiseksi. Käsitteen määrittelemiseksi on vielä 

selvitettävä, mitä Luther tarkoittaa kääntymisellä Jumalan puoleen. Puhuessaan 

ihmisluonnon syntisyydestä Luther tekee selväksi, että ihminen ei kykene millään 

omalla toiminnallaan edes pääsemään tietoiseksi siitä, miten Jumalan 

valtakuntaan voi päästä. Tämä merkitsee sitä, että pieninkin oikea mielenliike 

Jumalan suuntaan, on uudestisyntymättömälle ihmiselle mahdottomuus. Tästä 

väitteestä taas seuraa vastavuoroisesti se johtopäätös, että pieninkin oikea 

mielenliike Jumalaa kohtaan, on jo todistus siitä, että kyseinen ihminen on 

kääntynyt eli uudestisyntynyt. Uudestisyntyminen merkitsee Lutherin mukaan 

sitä, että ihminen, tiedostaen syntisyytensä, kääntyy Jumalan puoleen ja 

”lohduttautuu Kristuksen armolla”. Hän painottaa, että uudestisyntyminen on 

kuitenkin tapahtumana näkymätön ja salainen, minkä Pyhä Henki vaikuttaa myös 

vastasyntyneen lapsen kohdalla kasteen veden kautta.177 

Jumalan sana ja kasteen vesi ovat Lutherin mukaan niitä ulkonaisia 

välineitä, joiden kautta uusi syntyminen tapahtuu.178 Vaikuttava tekijä (causa 

efficiens) sekä sanassa että vedessä on Pyhä Henki. Pyhä Henki synnyttää ihmisen 

uudesti sanan ja kasteen kautta. Luther ei rajaa uudestisyntymisen tapahtumaa 

ainoastaan jommankumman välineen vaikutukseksi. Sen sijaan hänen mukaansa 

sana ja kaste ovat ne ” – välineet, joiden kautta se tapahtuu”.179 Sanan ja kasteen 

vaikutuksesta Luther kirjoittaa seuraavasti:  
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Juuri sanalla hän valaisee sydämen, osoittaen syntiin kohdistuvan Jumalan vihan, mutta 

myöskin Jumalan armon, joka on luvattu hänen Poikansa, Kristuksen, tähden. Tämän 

voimasta sydämet syttyvät, ne alkavat uskoa ja kääntyä Jumalan puoleen, uskaltaa hänen 

armoonsa, häntä avukseen huutaa –. Heidän uskonsa herättämiseksi ja vahvistamiseksi hän 

myöskin antaa kasteen olemaan sanan ohella sen varmana merkkinä, että hän pesee pois ja 

hävittää meidän syntimme, vakuuttaa pitää elinaikaisena ja lujana lupaamansa armon ja 

antaa Pyhän Hengen.180 

Näiden lausumien mukaan sekä sana että kaste herättävät uskon eli saavat aikaan 

kääntymisen Jumalan puoleen. Näin ollen molemmat välineet myös lahjoittavat 

Pyhän Hengen, sillä Lutherin mukaan usko ja Pyhä Henki sen vaikuttavana 

tekijänä kuuluvat yhteen. Tästä ja edellä lausutusta uudestisyntymisen 

määritelmästä seuraa, että sekä sanan että kasteen vaikutus on uudestisyntyminen. 

Luther ei kuitenkaan puhu kahdesta uudestisyntymisestä, vaan uudesta 

syntymästä, joka tapahtuu sekä sanan että kasteen kautta. Sana ja kaste kuuluvat 

näin ollen Lutherilla erottamattomasti yhteen.181  

Puhuessaan lapsikasteen hylkääjistä, Luther kuitenkin korostaa sitä asemaa, 

minkä Jeesuksen sanat antavat kastevedelle uudestisyntymisen paikkana. Tätä ei 

ole kuitenkaan mielekästä tulkita siten, että uudestisyntyminen tapahtuisi Lutherin 

mukaan todellisesti vain kasteessa. Luonnollisempi selitys Lutherin korostukseen 

tässä yhteydessä on se, että hän yksinkertaisesti puolustaa kasteen 

uudestisynnyttävää vaikutusta niitä vastaan, jotka sen kieltävät.182  

Tunnustuskirjojen opetus uudestisyntymisestä on yhteneväinen Lutherin 

tulkinnan kanssa Joh. 3:5:stä. Yksimielisyyden ohje määrittelee 

uudestisyntymisen laajemmassa ja suppeammassa merkityksessä, viitaten samalla 

Augsburgin tunnustuksen puolustukseen:  

Sanaa regeneratio ’uudestisyntyminen’ käytetään nimittäin kahdella tavalla. Laajemmassa 

merkityksessä se sulkee piiriinsä sekä syntien anteeksiantamuksen yksin Kristuksen tähden 

että tätä seuraavan uudistuksen, jonka Pyhä Henki saa aikaan niissä, jotka on uskon kautta 

vanhurskautettu. Suppeammin sitä käytetään merkityksessä remissio peccatorum et adoptio 

in filios Dei ’syntien anteeksiantaminen ja Jumalan lapseksi ottaminen’. Jälkimmäisessä 

merkityksessä Puolustus käyttää sitä alinomaa: iustificatio est regeneratio, vanhurskautus 

on samaa kuin uudestisyntyminen. – Kun näet Pyhä Henki – ilman ihmisen 

myötävaikutusta – synnyttää uskon ja ihminen vanhurskautetaan tämän uskon kautta, 

silloin tapahtuu todellinen uudestisyntyminen. Myös pyhä Paavali tekee eron 

uudestisyntymisen ja uudistuksen välillä: ’Hän pelasti meidät uudestisyntymisen peson ja 

Pyhän Hengen uudistuksen kautta’ (Tit. 3).183 

Uudestisyntyminen on siis suppeammassa merkityksessään synonyymi uskon 

syntymiselle ja vanhurskautukselle Tunnustuskirjoissa. Niiden mukaan Jumala 
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tahtoo lahjoittaa ihmiselle vanhurskauttavan uskon armonvälineitä, sanaa ja 

sakramentteja, käyttäen.184  

 Esikoiseoksessaan Uskonoppi autuuteen, Hedberg yhtyy 

Tunnustuskirjoissa esitettyyn käsitykseen uudestisyntymisestä suppeammassa 

merkityksessä. Tämä käy ilmi hänen samaistaessaan toisiinsa uskon syntymisen ja 

uudestisyntymisen tapahtuman. Kirjoittaessaan uskon mukana tulevasta 

rakkaudesta, Hedberg tulee samalla lyhyesti esittäneeksi käsityksensä 

uudestisyntymisestä: ”Sillä se, joka uskoo häneen ja siis on uudestisyntynyt, hän 

tekee mielellään lähimmäiselleen hyvää”.185 

Vuosina 1845 ja 1846 Allmän Evangelisk Tidning -lehdessä julkaistuissa 

artikkeleissaan, Hedberg valottaa käsitystään armonvälineistä. Nämä artikkelit 

kasteesta ja uudestisyntymisestä ovat ilmestyneet myöhemmin myös 

artikkelikokoelmassa Den enda Salighetens Wäg. Artikkelissaan 

uudestisyntymisestä, Hedberg lukee uudestisyntymisen välineiksi sekä sanan että 

kasteen mukaillen Lutherin selitystä Kirkkopostillassa sekä Tunnustuskirjoja.186  

Hedberg kirjoittaa Jeesuksen ja Nikodeemuksen keskustelusta seuraavasti: 

”Näin Kristus siis sanoo, että ihmisen on synnyttävä evankeliumin saarnan ja 

kasteen kautta, joissa Pyhä Henki vaikuttaa.”187 Tunnustuskirjojen tavoin hän 

rinnastaa artikkelissaan uskon syntymisen, uudestisyntymisen ja kääntymyksen 

toisiinsa, mikä Yksimielisyyden ohjeen mukaan merkitsee uudestisyntymistä 

suppeammassa merkityksessä.188 Tämän lisäksi Hedberg viittaa myös siihen, 

minkä Yksimielisyyden ohje määritteli uudestisyntymiseksi laajemmassa 

merkityksessään: ”Perustaudumme siis Raamattuun ja tunnustuskirjoihin 

väittäessämme, että niin uudestisyntymisen alku kuin sen jatkuminen ja 

täydelliseksi tuleminenkin on yksinomaan Jumalan Hengen työtä sanassa ja 

sakramenteissa.”189 

Vuotta aikaisemmin artikkelissaan kasteesta, Hedberg korostaa sekä kasteen 

merkitystä välttämättömänä, ainoana oikeana uudestisyntymisen pesuna että sen 

vaikutusta kristityn jokapäiväiseen elämään. Hän kirjoittaa kristityn 

pyhityselämän olevan päivittäistä kasteen uudelleen elämistä ja palaamista 
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siihen.190 Artikkelissa on nähtävissä samat painotukset ja sama kastekäsitys kuin 

kymmenen vuotta myöhemmin kirjoitetussa BW:ssä, kuitenkin ilman konfliktin 

synnyttämää polemiikkia. Tämän artikkelin perusteella Hedbergin BW:ssä 

esittämän kastekäsityksen ei voida sanoa merkittävästi muuttuneen hänen 

kirjallisen tuotantonsa alkuvuosista. 

Vuonna 1927 julkaistussa väitöskirjassaan myöhäisemmän herännäisyyden 

ja Hedbergin pelastusopista, Oskar Alander tulee siihen johtopäätökseen, että 

Hedbergillä esiintyy kaksi keskenään ristiriitaista käsitystä uudestisyntymisestä. 

Alander väittää, että toisaalla Hedberg vaatii uudestisyntymisen sijoittamista 

yksinomaan kasteeseen, kun taas toisaalla hän liittää sen uskon syntymiseen 

kasteen ulkopuolellakin.191  

Raimo Pihkala on tehnyt toisenlaisen, yhtenäistävämmän, tulkinnan 

Hedbergin uudestisyntymiskäsityksestä. Opinnäytetyössään vuodelta 1948, 

Pihkala esittää Hedbergin käsittäneen Lutherin tavoin ”uudestisyntymisen 

kiinteässä yhteydessä vanhurskauttamisen kanssa”. Samalla hän tunnistaa 

Hedbergillä myös sen ajatuksen, että ”uudestisyntyminen voi tapahtua myös 

yksityisesti Jumalan sanaa viljeltäessä”. Uudestisynnyttävällä Jumalan sanalla 

Pihkala viittaa evankeliumiin. Sekä Alander että Pihkala tunnistavat 

uudestisyntymisen käsitteen esiintyvän Hedbergillä myös laajemmassa 

merkityksessä pitäen sisällään pyhityselämän.192 

 Alanderin väite kahdenlaisesta uudestisyntymiskäsityksestä Hedbergin 

teologiassa näyttää kuitenkin saavan tukea Matti Väisäsen vuonna 2017 

julkaisemasta kastetutkimuksesta Pelastuksesta osalliseksi. Tutkimuksessaan 

Väisänen tulkitsee Hedbergin edustaneen BW:ssä sellaista käsitystä, jossa 

uudestisyntyminen rajataan yksinomaan kasteeseen. Väisänen esittää lukuisia 

lainauksia BW:stä, joissa Hedberg muun muassa korostaa kasteen asemaa 

välttämättömänä uudestisyntymisen välineenä sekä teroittaa sanan ja 

sakramenttien erilaista tarkoitusta sielun ja ruumiin kannalta. Yhteenvetona 

Väisänen kirjoittaa muun muassa seuraavasti: ” –edellä esitetyt Hedberg-sitaatit 

riittävät osoittamaan kristillisen kasteen olleen evankelisen herätysliikkeen isälle 

välttämätön ja samalla ainut uudestisyntymisen ja pelastuksen väline.”193  
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192 Alander 1927, 196. Pihkala 1948, 63, 78. 
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 Kastetutkimuksessaan Väisänen kirjoittaa edustavansa itsekin sitä 

käsitystä, jonka mukaan kaste on ainoa uudestisyntymisen vaikuttava armonväline 

Raamatussa. Tämän uudestisyntymiskäsityksen pohjalta hän tekee tutkimukseni 

kannalta merkittävän johtopäätöksen. Väisäsen mukaan pelastusvarmuus on 

olemassa ainoastaan sellaisen ihmisen kohdalla, joka uskoo ja on kastettu, sillä 

pelastusvarmuus on kasteen lahja.194 Tämä ajatus on johdonmukaisesti seurausta 

siitä käsityksestä, jossa uudestisyntyminen rajataan ainoastaan kasteeseen. 

 Väisäsen ensimmäiseksi esittämä lainaus Hedbergiltä näyttäisi hyvinkin 

vahvistavan hänen yhteenvedossaan tekemän johtopäätöksen kasteesta ainoana 

”uudestisyntymisen ja pelastuksen” välineenä Hedbergin teologiassa. Tuossa 

lainauksessa Hedberg kirjoittaa kasteesta seuraavasti: ”Pyhä kaste nimenomaan on 

tämän uudestisyntymisen välttämätön väline (Joh. 3:5). Jos hän olisi tahtonut 

antaa meille jonkin muun uudestisyntymisen välineen, hän ei olisi näin selvin 

sanoin ja vakavasti käskenyt juuri tätä.”195 Väisäsen oman 

uudestisyntymiskäsityksen ja hänen tutkimuksensa kontekstissa tämä Hedbergin 

lause näyttäisi kieltävän ulkonaiselta, julistetulta tai luetulta, Jumalan sanalta sen 

uudestisynnyttävän voiman. Mutta kun Hedbergin lause ”palautetaan” 

alkuperäiseen kontekstiinsa ja luetaan hänen argumentaatioketjunsa 

kokonaisuudessaan, käy ilmi, että Hedbergin tarkoituksena ei ollut lainkaan 

määritellä armonvälineiden keskinäistä suhdetta tai ottaa siihen edes kantaa.  

 Läpi teoksen Hedberg asettaa vastakkain paljaan Jumalan (Deus nudus) 

tavoittelun ja armonvälineet eli sanan ja sakramentit, joiden Hedberg uskoo 

olevan ainoa Jumalan tarjoama keino hänen lähestymisekseen. Hän korostaa, että 

juuri armonvälineissä Jumala itse lupaa olevansa löydettävissä. Tästä 

vastakkainasettelusta on kyse myös Väisäsen lainaamassa katkelmassa. Muutama 

rivi tuon katkelman jälkeen Hedberg kirjoittaa: 

– meidän on ehdottomasti kuuliaisina ja uskollisesti pysyttävä vain niissä 

armonvälineissä, jotka hän itse on pelastukseksemme asettanut – Poikkesimme hänen 

sanastaan ja sakramenteistaan pois mihin hyvänsä keksien itsellemme muita välineitä 

tai teitä autuuteen ja elämään, yhtä kaikki haparoimme pimeydessä.196 

On huomionarvoista, että BW:ssä Hedberg mainitsee uudestisyntymisen 

käsitteenä aina kasteen yhteydessä. Välillä vaikuttaa jopa siltä, että Hedberg rajaa 

BW:ssä uudestisyntymisen Väisäsen tavoin ainoastaan kasteeseen vastoin 

Lutherin ja Tunnustuskirjojen edustamaa käsitystä, johon hän yhtyi itsekin 
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varhaisemmissa kirjoituksissaan. Käsitteen tasolla hän tekeekin juuri näin. 

BW:ssä Hedberg ei missään vaiheessa puhu uskoon tulemisesta 

uudestisyntymisen käsitteellä, muuten kuin lapsen kasteen kohdalla. Käsitteenä 

uudestisyntyminen liittyy BW:ssä aina kasteeseen. Kastamattoman aikuisen 

ihmisen kääntymyksen kohdalla Hedberg puhuu uudestisyntymisen sijaan 

esimerkiksi uskomisesta tai vastahakoisen tahdon taipumisesta vastaanottamaan 

pelastus, mikä on edellytys kasteessa tapahtuvalle uudestisyntymiselle.197 

 Syvempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että kyse ei ole muutoksesta 

Hedbergin käsityksessä uudestisyntymisestä. Kun otetaan huomioon BW:n 

konteksti ja tarkoitus, nimensä mukaisesti pyrkimyksenä kumota baptismin 

esittämä oppi, hänen sanavalintansa ja korostuksensa saavat selityksensä. Hedberg 

argumentoi kirjassaan sellaista käsitystä vastaan, jonka mukaan pelkkä uskominen 

riittää pelastukseksi, eikä tästä syystä sakramentteja pidetä pelastuksen kannalta 

välttämättöminä. Hänen mukaansa tämänkaltainen usko ei ollut todellista uskoa, 

vaan päinvastoin sanan halveksimista.198 Tässä asetelmassa uskoon tulemisesta 

puhuminen uudestisyntymisenä olisi vaikuttanut myönnytykseltä baptistien 

suuntaan, joiden uskoa Hedberg ei pitänyt pelastavana uskona lainkaan.  

 Argumentti uuden syntymisen pesun välttämättömyyden puolesta olisi 

myös ymmärrettävästi muuttunut sekavammaksi ja menettänyt iskulauseen 

kaltaista tehoaan, jos Hedberg olisi samaan aikaan puhunut uudestisyntymisestä 

sanan kautta tapahtuvan kääntymyksen tai uskon syntymisen kohdalla. Hedbergin 

mukaanhan baptistit hyväksyivät uskon kautta tapahtuvan uudestisyntymisen.199 

Hän korostaakin erityisesti juuri kasteen uudestisynnyttävää vaikutusta 

argumentoidessaan niitä vastaan, jotka sen kieltävät, aivan kuten Lutherkin 

Kirkkopostillassaan.200    

 Sisällöllisesti, kysymyksessä uudestisyntymisestä, Hedberg kuitenkin 

osoittautuu olevan samalla kannalla BW:ssä, kuin varhaisemmissa 

kirjoituksissaankin. Puolustaessaan kasteen uudestisynnyttävää vaikutusta, 

Hedberg kirjoittaa ihmisen vanhurskauttamista koskevat ehdottomat sanat: ”Niin 

ikään ei voi myöskään syntyä mitään osallisuutta tai syntisen ja sovittajan välistä 

yhteyttä ilman Pyhän Hengen uudestisynnyttävää työtä.”.201 Hedbergin 
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vanhurskauttamista koskeva perusväite on siis seuraava: syntisen ja sovittajan 

välisen yhteyden luomiseksi tarvitaan Pyhän Hengen uudestisynnyttävä työ eli 

uudestisyntyminen. Tässä yhteydessä Hedberg korostaa kasteen asemaa tämän 

yhteyden luovana uudestisyntymisen pesuna.202 

 Kuitenkin toisaalla, Hedberg kirjoittaa syntisen ja sovittajan välisestä 

yhteydestä näin: ”Tämä yhteys ei ole – vain hengellinen vaan myös ruumiillinen 

yhteys, jonka välittävät niin pyhät sakramentit kuin sana ja uskokin.”203 Samassa 

yhteydessä hän esittää seuraavan lainauksen Johannes Andreas Quenstedtin 

teoksesta Theologia Didactico-Polemica: ”Jumalan puolelta tämän Kristuksen ja 

seurakunnan välisen salatun yhteyden välittävät sana ja sakramentit, mutta 

ihmisen puolelta vastaanottavana välineenä on usko Kristukseen.”.204 Mainituista 

kohdista voi tehdä seuraavan johtopäätöksen Hedbergin 

uudestisyntymiskäsityksestä: kun ihmisessä syntyy usko, joka ottaa vastaan 

Kristuksen hankkiman sovituksen ja samalla Kristuksen itsensä, on hän silloin 

uudestisyntynyt. Jumalan puolelta tämä sovitus tarjotaan kunkin armonvälineen, 

sanan, kasteen ja ehtoollisen kautta. Onhan uskossa Hedbergin mukaan aina 

mukana myös Pyhä Henki.205 

Näiden Hedbergin sanojen perusteella on siis uskottava, että hänen 

mukaansa Pyhän Hengen uudestisynnyttävä työ ei ole sidottu ainoastaan 

kasteeseen. Sen sijaan Pyhä Henki tekee uudestisynnyttävää työtään kasteen 

ohella myös sanan ja ehtoollisen välityksellä. Armonvälineet ovat kiinteässä 

yhteydessä toisiinsa, sillä Hedbergin mukaan Jumalan sana on niin kasteen veteen 

kuin ehtoollisen leipään ja viiniinkin yhdistynyt taivaallinen elementti. 

Ehtoollisen rooli armonvälineenä eroaa sanasta ja kasteesta siinä määrin, että se 

on Hedbergin mukaan varsinaisesti uskon vahvistamisen sakramentti 

(sacramentum confirmationis).206 Tällöin Hedberg näkee ehtoollisen roolin Pyhän 

Hengen uudestisynnyttävässä työssä varsinaisesti osana pyhitystä, milloin on kyse 

uudestisyntymisestä laajemmassa merkityksessä.  

Suppeammassa merkityksessä Hedberg lukee uudestisyntymisen välineiksi 

sanan ja kasteen: ”Näiden kahden armonvälineen, kasteen ja sanan saarnan, kautta 

Kristuksen opetuslasten luku on kaikkien kansojen keskuudessa lisääntyvä”207 
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Hedbergin käsitys uudestisyntymisestä ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteinen. 

Kuten BW:stä käy ilmi, ei uudestisyntymisestä voida hänen mukaansa puhua 

”irrallaan” kasteesta, sillä sama Jumalan sana, joka julistettunakin synnyttää 

uudesti, edellyttää syntymistä ”vedestä ja Hengestä” (Joh. 3:5). Hedberg ei 

missään vaiheessa pyri tekemään aukotonta yhtälöä julistetun tai luetun sanan ja 

kasteen rooleista uudestisyntymisessä. Sen sijaan hän pitää kiinni sekä sanan että 

kasteen uudestisynnyttävästä vaikutuksesta, puhuen kuitenkin vain yhdestä 

uudestisyntymisestä, joka tapahtuu sanan ja kasteen kautta. Tämä jännite on 

nähdäkseni yhteinen niin Lutherin, Tunnustuskirjojen kuin Hedberginkin 

teologialle.  

Kaste ei ole ainut uudestisyntymisen vaikuttava väline, vaikkakin se on 

Hedbergin mukaan ”varsinainen” uudestisyntymisen väline. Kasteessa tapahtuu 

Hedbergin mukaan kaikkein ensimmäiseksi seurakuntaan eli Kristuksen 

ruumiiseen liittäminen. Tästä syystä hän käyttääkin kasteesta termiä sacramentum 

initiationis.208 Tässä kohtaa on syytä huomioida se, että Hedberg itse oli kastettu 

lapsena209 ja yksi hänen kirjansa merkittävimmistä painopisteistä on juuri 

lapsikasteen puolustus. Tämä näkökulma selittää mielestäni sitä tosiasiaa, että 

puhuessaan kasteessa tapahtuneesta Jumalan lapseksi ottamisesta, Hedberg 

melkein säännöllisesti lisää kasteessa-sanan eteen adverbin jo. Puhuessaan ”jo 

kasteessa” tapahtuneesta Jumalan lapseksi ottamisesta, Hedberg näyttäisi 

viittaavan luterilaisessa kirkossa vallitsevaan käytäntöön lapsikasteesta, jonka 

mukaan hänetkin lapsena kastettiin. Tällöin juuri kasteessa syntisen ja sovittajan 

välinen yhteys toteutuu ensimmäistä kertaa. Kaste onkin Hedbergin mukaan ainoa 

vastasyntyneille soveltuva armonväline.210  

Lapsikasteessa ihminen tulee Hedbergin mukaan ensimmäistä kertaa 

osalliseksi uskosta, jonka kasteveteen yhdistynyt sana lahjoittaa. Tämän uskon 

kautta lapsi ottaa vastaan kasteessa tarjotun pelastuksen lahjan, syntyen uudesti 

Jumalan lapseksi. Hedberg ei missään kohdin kirjaansa kiellä sitä, etteikö 

aikuinen ihminen voisi tulla uskoon ennen kastetta. Päinvastoin, aikuisen kohdalla 

Hedberg edellyttääkin sanan synnyttämän uskon olemassa oloa ennen kasteelle 

pääsyä. Tämän hän perustelee sillä, että aikuinen, perisynnin ja kehittyneen 

ymmärryksensä johdosta vastustaa Jumalan pelastavaa työtä kasteessa. Sen sijaan 
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pieni lapsi, joka hänkin on perisynnin alainen, ei kuitenkaan kehittymättömän 

ymmärryksensä ja itsetietoisuutensa takia vastusta Jumalan tarjoamaa 

pelastusta.211 

Hedberg kirjoittaa kasteen lahjoittavan myös pyhityksen. Tätä 

Yksimielisyyden ohje nimittää uudestisyntymiseksi laajemmassa merkityksessä 

eli pitäen sisällään sekä vanhurskautuksen että sen aikaan saaman uudistuksen 

ihmisessä.212 Roomalaiskirjeen kuudenteen lukuun viitaten Hedberg kirjoittaa 

kasteen vaikutuksen olevan ”vanhan ihmisen” päivittäinen kuoleminen ja ”uuden 

ihmisen” päivittäinen nouseminen uskossa ja Pyhän Hengen uudistuksessa. Tämä 

uudistus eli pyhitys on Hedbergin mukaan seurausta siitä, että kristitty on 

kasteessa oksastettu Kristukseen, joka on elämän puu. Pysyessään uskon kautta 

elämän puussa kristitty tuottaa hyviä hedelmiä. Tämä uudestisyntyminen 

jatkuvana tapahtumana tulee päämääräänsä vasta ylösnousemuksessa 

iankaikkiseen elämään.213 

Niin esikoisteoksessaan, artikkelissaan uudestisyntymisestä, kuin 

BW:ssäkin, Hedberg rinnastaa Tunnustuskirjojen tavoin toisiinsa 

uudestisyntymisen (suppeammassa merkityksessä), uskon syntymisen, 

vanhurskauttamisen ja kääntymisen.214 Uudestisyntyminen ja näin ollen myös 

pelastusvarmuudesta osalliseksi tuleminen, tapahtuu hänen mukaansa 

evankeliumin sanan välityksellä. Tämän uudestisynnyttävän evankeliumin sanan 

kristitty ottaa uskossa vastaan niin julistettuna ja luettuna, kuin kasteen ja 

ehtoollisenkin muodossa. 

4.3.4 Sana ja sakramentit 

Seuraavaksi esittelen ja analysoin lyhyesti Hedbergin näkemyksiä kunkin 

armonvälineen roolista ja vaikutuksista erikseen. Ensiksi tarkastelen Hedbergin 

käsitystä Jumalan sanasta armonvälineenä. BW:ssä Hedberg käsittelee 

huomattavasti vähemmän sanan merkitystä armonvälineenä kuin 

esikoisteoksessaan. BW:n fokus onkin nimenomaan kasteessa ja baptistisen 

kastekäsityksen kumoamisessa nimensä mukaisesti. Kuitenkin Hedberg tulee 

melko usein sivunneeksi myös sanan roolia armonvälineenä, minkä hän tekee 

lyhyesti mutta paljon puhuvasti. 
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Teoksessa Uskonoppi autuuteen Hedberg kirjoittaa, että Kristuksen 

osallisuuteen pääsee ainoastaan ”evankeliumin sanan avulla”.215 Ainoastaan 

evankeliumin sana siis voi uskossa vastaanotettuna välittää Jumalan armon 

ihmiselle. Kuitenkin Hedberg nimittää BW:ssä myös kastetta ja ehtoollista 

armonvälineiksi. Tämä selittyy sillä, että evankeliumin sana on hänen mukaansa 

myös sakramenttien sisältö ja niissä vaikuttava taivaallinen elementti. Hedberg 

yhtyykin Augustinuksen tekemään määritelmään sakramentista: ”sana liittyy 

aineeseen ja näin syntyy sakramentti”.216 Käsityksessään Jumalan sanasta, 

Hedberg liittyy myös Lutherin opetuksiin ja perinteiseen luterilaiseen traditioon. 

Bayer on kuvannut Lutherin käsitystä Jumalan sanan keskeisestä roolista 

kasteessa ja ehtoollisessa yhdeksi luterilaisen uskon ydinkohdista.217 

Sana on Hedbergin mukaan kasteen ohella ”toinen pääasia”, jonka kautta 

tullaan kristityksi. Tässä Hedberg puhuu sanasta saarnattuna sanana, millä hän 

viittaa saarnaviran toimeen Jeesuksen lähetys- ja kastekäskyn (Matt. 28:19–20) 

mukaan.218 Teoksesta Uskonoppi autuuteen käy ilmi, että Hedberg ei kuitenkaan 

rajoita sanan vaikuttavuutta vain saarnaviran toimintaan, vaan pitää sitä itsessään  

vaikuttavana armonvälineenä.219 Esikoisteoksestaan tutuin sanankääntein Hedberg 

kirjoittaa: ”Vain Herran sana näet tekee sydämen varmaksi, niin ettemme anna 

kaikenlaisten opin tuulien meihin vaikuttaa.”.220 

Hedbergin armonvälineopin toinen varsinainen uudestisynnyttämisen 

väline, kaste, on kertakaikkinen tapahtuma ihmisen elämässä, jonka vaikutus 

jatkuu läpi elämän. Veteen yhdistynyt sana tekee kasteesta vaikuttavan 

uudestisyntymisen pesun, mikä on Hedbergin mukaan sanan ja ehtoollisen tavoin 

välttämätön pelastuksen väline. Paavalin sanoin hän kutsuu kastetta Kristukseen 

pukeutumiseksi. Hedberg nimittää kastetta myös lasten armonvälineeksi, sillä 

kaste on hänen mukaansa ainoa armonväline, jolla vastasyntyneet voidaan tuoda 

Kristuksen tykö.221 

Hedberg kirjoittaa: ” – kolmiyhteinen Jumala on itse sitonut kaikkein 

pyhimmän nimensä kasteeseen ja siten sitonut siihen itsensä. Lisäksi hän on 

luvannut: ’Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu.’”222 Kasteen pätevyys ei 
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Hedbergin mukaan perustu kastetun uskoon tai kastajan otaksumaan kastettavan 

uskosta, vaan Jumalan sanaan. Tämän vuoksi uskonsa ja kasteensa pätevyydestä 

epävarma voi lohduttautua sillä, että kasteen perusta on objektiivinen ja hänen 

ulkopuolellaan oleva evankeliumin lupaus. Oikein toimitettuna kaste on 

Hedbergin mukaan sisällöltään aina sama, ”jumalallinen ja pelastava, sillä 

asetussanat ja Jumalan nimi eivät voi valehdella.”223 

Käsityksessään evankeliumin lupauksesta uskon kohteena ja sakramenttien 

perustana, Hedberg seuraa luterilaisen teologian sydänääniä. Bayerin mukaan 

ajatus evankeliumin lupauksesta (promissio) sanassa ja sakramenteissa, takasi 

Lutherille varman ja konkreettisen Kristuksen läsnäolon. Hän päättelee, että nämä 

ihmisen ulkopuolelta tulevat ehdottomat evankeliumin lupaukset mahdollistivat 

Lutherille myös pelastusvarmuuden.224 Sama korostus esiintyy vahvasti myös 

Chemnitzin teologiassa, mitä Vainio on kuvannut seuraavasti tutkimuksessaan 

Kolminaisuudesta osallinen. Piirteitä Martin Chemnitzin (1522–1586) 

teologiasta:  

Pelastavaan uskoon liittyy usko Raamatun ehdottomaan totuudellisuuteen: koska Jumala ei 

valehtele, ei hänen sanansakaan valehtele, siispä siihen voi luottaa. Tämä on tärkeää 

pelastusvarmuuden kannalta. – Usko kohdistuu varsinaisesti evankeliumiin, armon 

lupaukseen.225 

Vanhurskauttaakseen ihmisen, kaste, kuten muutkin armonvälineet 

edellyttävät Hedbergin mukaan kuitenkin uskoa niiden tarjoamaan evankeliumiin. 

Kasteen ensisijaisen vaikutuksen, syntien anteeksiantamuksen, seurauksena kaste 

lahjoittaa vastaanottajalleen myös pyhityksen. Tätä kasteen vaikuttamaa pyhitystä 

Hedberg kuvaa Roomalaiskirjeeseen viitaten päivittäiseksi vanhan ihmisen 

upottamiseksi ja uuden ihmisen nousemiseksi.226 

Ehtoollisen leivässä ja viinissä lahjoitetaan Hedbergin mukaan todellisesti 

läsnäolevana Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri syntien anteeksiantamiseksi ja 

uskon vahvistamiseksi. Tämän vaikuttaa leipään ja viiniin yhdistynyt Jumalan 

sana. Sakramentin toimittajan tai vastaanottajan usko ei siis tee sakramentista 

pätevää. Tästä syystä vailla uskoa asetussanoihin oleva, kelvotonkin 

ehtoollisvieras, nauttii Hedbergin mukaan Kristuksen ruumiin ja veren, tosin 

omaksi tuomiokseen.227 

                                                
223 Hedberg 1855, 207, 209, 86. 
224 Bayer 2008, 53, 58, 50. 
225 Vainio 2005, 127. 
226 Hedberg 1855, 96–97, 228, 102–105.  
227 Hedberg 1855, 69, 67, 153, 88, 157–158. 
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Hedberg nimittää ehtoollista vahvistamisen sakramentiksi. Vaikka 

ehtoollinen kasteen tavoin lahjoittaa syntien anteeksiantamuksen, hän ei 

kuitenkaan nimitä sitä uuden syntymisen sakramentiksi. Paavalin sanoihin (1. 

Kor. 11:28) viitaten Hedberg tekee eron siinä, että ehtoolliselle käydessään 

ihmisen tulisi olla kykeneväinen tietoisesti koettelemaan itseään, että hän uskossa 

asetussanoihin erottaa Jeesuksen ruumiin ja veren tavallisesta leivästä ja viinistä. 

Tästä syystä hän ei pidäkään ehtoollista pienille lapsille soveltuvana 

armonvälineenä. Niin ehtoollisen, kuin sanan ja kasteenkin tarkoitus on 

Hedbergin mukaan vahvistaa kristittyä läpi elämän uskossa syntien 

anteeksiantamukseen. Samalla Hedberg tähdentää niiden vaikuttavan uskon kautta 

kristityn ja Kristuksen välisen salatun hengellis-ruumiillisen yhteyden (unio 

mystica), mitä käsittelen luvussa 4.3.7.228  

Edellä esitetystä käy ilmi, että Hedberg yhtyy siihen Tunnustuskirjoissa 

esitettyyn käsitykseen, jonka mukaan sanan ja sakramenttien vaikutus on sama.229 

Tämä vaikutus on syntien anteeksiantamisen tarjoaminen, uskon herättäminen ja 

vahvistaminen.230 Samaan aikaan Hedberg tekee selväksi, että armonvälineillä on 

kuitenkin erilaiset roolinsa ja käyttötarkoituksensa. Tämä käy ilmi muun muassa 

siitä, miten Hedberg käsittää sanan ja kasteen roolin varsinaisina 

uudestisyntymisen välineinä, kun taas ehtoollinen on varsinaisesti uskon 

vahvistamisen sakramentti. Hedberg kirjoittaa:  

Vastasyntyneisiin lapsiin ei kuitenkaan voida soveltaa sanan saarnaa. --Heille ei liioin 

sovellu alttarin sakramentti, koskapa he eivät vielä kykene koettelemaan itseään apostolin 

käskyn mukaisesti (1. Kor. 11:28). Sitä paitsi Herra on asettanut tämän uuden liiton toisen 

sakramentin uskon ja hengellisen elämän vahvistamiseksi ja ravitsemiseksi, mutta ei 

varsinaisesti sen herättämiseksi. Niinpä pieniä lapsia varten on vain yksi armonväline, pyhä 

kaste.231 

Tämän lisäksi Hedberg korostaa sakramenttien merkitystä ihmisen 

ruumiillisuuden kannalta. Ihminen on sielu ja ruumis, minkä vuoksi 

sakramenteissa tarjotaan sama evankeliumi ruumiillisesti vastaanotettavaksi, 

minkä niihin yhdistynyt sana tarjoaa sielulle. Hedbergin mukaan sekä sielun että 

ruumiin päämäärä on iankaikkinen elämä.232 

                                                
228 Hedberg 1855, 153, 158, 253, 68, 162. 
229 Tunnustuskirjat 1990, 186. 
230 Hedberg 1855, 67–68. 
231 Hedberg 1855, 253. 
232 Hedberg 1855, 89–91. 
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4.3.5 Armonvälineiden välttämättömyys 

BW:ssä Hedberg korostaa useaan otteeseen armonvälineiden ja erityisesti 

sakramenttien välttämättömyyttä pelastuksen kannalta. Baptismissa sakramentit 

eivät ole välttämättömiä pelastuksen kannalta, sillä ne merkitsevät Hedbergin 

mukaan heille vain vertauskuvaa tai merkkiä hengellisessä todellisuudessa 

tapahtuneesta asiasta.233 Seuraavaksi esitän Hedbergin perusteet opille sanan ja 

sakramenttien välttämättömyydestä. Tämän jälkeen keskityn analysoimaan 

erityisesti oppia sakramenttien välttämättömyydestä, sillä se on varsinainen 

kiistakysymys Hedbergin ja baptistien välillä. 

Kuten toin luvussa 4.3.3 esille, yhtenä BW:n kantavista teemoista on 

vastakkainasettelu ”paljaan jumalan” (Deus nudus) sekä sanassa ilmoitetun ja 

sakramenteissa annetun Jumalan välillä. Hedberg esittää Lutherilta seuraavan 

lainauksen: 

Olkaamme varuillamme, ettemme olisi tekemisissä paljaan, absoluuttisen Jumalan kanssa. 

Meidän on sen sijaan tartuttava kiinni niistä ulkonaisista muodoista (species), jotka hän on 

itse asettanut meitä varten, ja joissa hän on luvannut varmasti olevansa löydettävissä, 

nimittäin sanassa ja sakramenteissa.234 

Hedbergin mukaan Jumalan tavoitteleminen sanan ja sakramenttien ulkopuolelta 

on haparoimista pimeydessä, mikä johtaa vain ikuiseen tuhoon.235 

Hedbergin mukaan baptistit kuitenkin pitävät sanan uskomista ehdottoman 

välttämättömänä pelastuksen kannalta. Kiistakysymykseksi nouseekin kysymys 

sakramenttien välttämättömyydestä, minkä kieltämisestä Hedberg baptisteja 

syyttääkin. Puolustaessaan käsitystään kasteen välttämättömyydestä pelastuksen 

kannalta, Hedberg vetoaa etupäässä Jeesuksen kastekäskyyn: ” – tehkää kaikki 

kansat opetuslapsiksi kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen – ” 

(Matt. 28:19) ja Jeesuksen sanoihin keskustelussa Nikodeemuksen kanssa: ”Jos 

joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan 

valtakuntaan.” (Joh. 3:5). Muun muassa näiden raamatunkohtien perusteella 

Hedberg tekee sen johtopäätöksen, että kaste on uudestisyntymisen eli 

pelastetuksi tulemisen kannalta välttämätön.236 

Ehtoollisen välttämättömyyttä Hedberg puolustaa ajatuksella Kristuksen ja 

kristityn välisestä hengellis-ruumiillisesta yhteydestä, minkä erityisesti 

ehtoollinen hänen mukaansa välittää. Hän kysyykin, että: ”Millä muulla tavoin 

                                                
233 Hedberg 1855, 28, 9. 
234 Hedberg 1855, 28. 
235 Hedberg 1855, 26. 
236 Hedberg 1855, 67–68, 235–236, 15.   
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uskovien ruumiit olisivat Kristuksen jäseniä (1. Kor. 6:15)?” Väitteensä tueksi 

Hedberg esittää muun muassa seuraavat Jeesuksen sanat: ”Ellette syö Ihmisen 

Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne.” (Joh 6:53). 

Hedberg lainaa myös kirkkoisä Johannes Krysostomoksen sanoja: ”Me syömme 

Kristuksen ruumiin ehtoollisessa sen tähden ja sillä tavalla, että saisimme hänet 

kokonaan itseemme”.237  

Tällä Hedberg ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Kristus voisi olla jaettu niin, 

että kristityllä olisi ennen ehtoollista vain hengellinen yhteys ”henkiseen 

Kristukseen”. Tämä käy selvästi ilmi toisaalta, missä Hedberg korostaa 

Kristuksen kahden luonnon jakamattomuutta. Hedbergin mukaan Kristus ei ole 

milloinkaan tai missään vailla ihmisluontoaan tai jumaluuttaan. Nähdäkseni 

Hedberg tahtoo BW:ssä juuri korostaa inhimillisen- ja jumalallisen luonnon 

yhdistymistä Kristuksessa ja sen merkitystä ihmisten sielun ja ruumiin kannalta. 

Hedbergin mukaan Kristus antaa sanansa ja tekonsa eli konkreettiset 

sakramenttinsa ihmisille heidän ”uskon todellisen ja syvän tarpeen” mukaisesti. 

Näin sakramenteissa ruumiillisesti vastaanotettu Kristus on hänen mukaansa 

”Uuden testamentin pelastustalouden” ja luonnollisen järjestyksen mukainen 

seuraus siitä, että ihminen on ottanut Kristuksen hengellisesti sanan kautta 

sydämeensä.238 

Nyt kuitenkin herää kysymys: miksi sakramentit ovat välttämättömiä, jos 

pelkkä sanan uskominenkin vaikuttaa uudestisyntymisen ja välittää Kristuksen ja 

kristityn välisen yhteyden? Baptistithan pitävät Hedbergin mukaan sanan 

uskomista ainoana välttämättömänä pelastuksen välineenä. Hedberg itsekin 

opettaa yksiselitteisesti, että syntisen ja sovittajan välinen yhteys lahjoitetaan 

myös uskossa julistettuun sanaan.239 Miksi Hedberg kuitenkin pitää Kristuksen 

ruumiillista vastaanottamista sakramenteissa pelastuksen kannalta 

välttämättömänä? 

Sen lisäksi, että siitä on Jeesuksen käsky ja se on Uuden testamentin 

pelastustalouden mukainen järjestys, Hedbergin kirjoittaa: ”Sellainen usko ei – ole 

oikea, joka ei välitä mitään kasteessa tapahtuvasta istuttamisesta Kristuksen 

elämään uudestisyntymisen pesussa, eikä liioin hänen tosi ruumiinsa ja verensä 

nauttimisesta ehtoollisessa.”240 Tässä mielessä ”pelkän sanan” uskominen, kun se 

                                                
237 Hedberg 1855, 163, 165–166. 
238 Hedberg 1855, 177, 90, 97–98. 
239 Hedberg 1855, 78, 67–68, 161. 
240 Hedberg 1855, 191–192. 
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merkitsee sakramenttien halveksimista, ei Hedbergin mukaan luo pelastavaa 

yhteyttä Kristukseen, sillä se ei ole sanan mukaista uskoa ylipäänsä.241 

Hedbergillä esiintyy kahdenlaista puhetapaa sakramenttien 

välttämättömyydestä pelastuksen kannalta. Yleensä hän käyttää ilmaisua 

nödwändig till salighet,242 minkä Lauri Koskenniemi on kääntänyt sanoilla 

pelastuksen kannalta välttämätön243. Tämän lisäksi hänellä esiintyy myös 

vahvemmat ilmaisut oundgångligt nödwändigt244 sekä högt nödwändigt,245 mitkä 

Koskenniemi on kääntänyt ilmaisulla ehdottoman välttämätön.246  

Ilmaisua ehdottoman välttämätön voidaan pitää Hedbergin teologian 

kannalta ongelmallisena. Sananmukaisesti se antaa ymmärtää, että ihmisen ja 

Kristuksen välinen yhteys, ja niin muodoin myös pelastus, ei voisi millään 

ehdoilla toteutua ilman sakramentteja. Samaan aikaan Hedberg kuitenkin opettaa 

pelastumisen olevan mahdollista tietyin ehdoin ilmankin sakramentteja. Tämä käy 

ilmi esimerkiksi Hedbergin käsityksestä ”kasteen toivomisesta”:  

 – vanhin kristillinen kirkkokin, joka piti kastetta mitä pyhimpänä ja tähdensi voimakkaasti 

sen välttämättömyyttä pelastumiseksi, oli kuitenkin tietoinen ”kasteen toivomisesta” 

(Baptisma desiderii), joka sisälsi sen, että Herra Kristus häneen uskovalle ja sydämestään 

kastetuksi tulemistaan tahtovalle, jota ei millään pystytä kastamaan, ilmoittaa kasteen 

sisällön ja ottaa hänet ruumiinsa jäseneksi ja tekee hänestä Jumalan lapsen. Näinhän 

tapahtui katuvalle ja uskovalle ryövärille ristillä.247 

Tähän liittyy myös Hedbergin esittämä lainaus Lutherilta:  

Kun ei ole mahdollista saada kastetta (jos esimerkiksi joku on turkkilaisten vankina), 

hätätilanteessa Kristus itse kastaa Pyhällä Hengellään sen, joka uskoo häneen eikä 

(huomaa!) halveksi vesikastetta, vaan sitä sydämestään haluaa.248 

Esitetyt katkelmat kumoavat ajatuksen niin kasteen kuin ehtoollisenkin 

ehdottomasta välttämättömyydestä pelastuksen kannalta. Nähdäkseni BW:ssä 

kertaluontoisesti esiintyville ilmaisuille oundgångligt nödwändigt ja högt 

nödwändigt ei näin ollen ole perusteita antaa erityistä teologista painoarvoa. 

Hedbergin sakramenttiopin kokonaisuutta tarkasteltaessa tulee selväksi, että hän 

liittyy siihen Augustinuksen lausumaan ja perinteiseen luterilaiseen näkemykseen, 

jonka mukaan sakramenttia vaille jääminen ei ole kadotukseksi, vaan sen 

halveksiminen.249 

                                                
241 Hedberg 1855, 28. 
242 Hedberg 1855, 28. 
243 Hedberg 1989, 47. 
244 Hedberg 1855, 68. 
245 Hedberg 1855, 58. 
246 Hedberg 1989, 84, 76. 
247 Hedberg 1855, 35. 
248 Hedberg 1855, 35. 
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4.3.6 Unio mystica ― "Mitä likeisin hengellis-ruumiillinen 
yhteys" 

Hedbergin mukaan ihmisen on pelastuakseen yhdistyttävä Kristukseen ja samalla 

koko kolmiyhteiseen Jumalaan. Tätä yhteyttä hän kutsuu ”mitä likeisimmäksi 

hengellis-ruumiilliseksi yhteydeksi”, unio mysticaksi. Unio mystica on hänen 

mukaansa seurausta sanan ja sakramenttien vaikuttamasta uskosta.250 Hedbergin 

käyttämä käsite, unio mystica, esiintyy ensi kerran dogmatiikassa vasta Johann 

Gerhardilla,251 vaikkakin luterilaisuuden piirissä oppi Jumalan asumisesta 

vanhurskautetuissa kristityissä on yhteisesti tunnustettuna jo 

Tunnustuskirjoissa.252 

Hedbergin mukaan kristityn ja Kristuksen välinen hengellis-ruumiillinen 

yhteys alkaa jo lapsikasteessa. Kasteen lisäksi tämän yhteyden välittävät ja 

vahvistavat myös sana ja ehtoollinen.253 Tästä voi tehdä seuraavan johtopäätöksen 

Hedbergin armonvälineopista: uskossa vastaanotettuna jokainen armonväline 

välittää vastaanottajalleen koko Kristuksen ja näin ollen myös pelastusvarmuuden.  

Käsityksensä tueksi Hedberg vetoaa Chemnitzin sanoihin, joiden mukaan Kristus 

ei jaa uskoville lahjojansa persoonansa ulkopuolella, vaan ainoastaan ”omassa 

persoonassaan (non extra ipsius personam)”. Chemnitziä lainaten Hedberg tuo 

esille tämän salatun yhteyden merkityksen siinä, että Kristus yhdistää uskovat 

inhimilliseen luontoonsa viedäkseen heidät myös ”jumalallisen luonnon 

osallisuuteen ja yhteyteen.” 254 

Nähdäkseni tällä tavoin Hedberg korostaa juuri Kristuksen ihmiseksi 

tulemisen merkitystä Jumalan ja ihmisen sovittamisen edellytyksenä. Samaan 

aikaan hänen teologiastaan käy ilmi, että uskovan yhdistymisessä Kristuksen 

inhimilliseen- ja jumalalliseen luontoon, ei ole kyse kaksivaiheisesta prosessista. 

Sen sijaan tämä yhteys merkitsee Kristuksen molempien luontojen yhdistymistä 

ihmiseen, mikä alkaa jo lapsikasteessa ja jatkuu uskon kautta, armonvälineiden 

vahvistamana, läpi elämän. Tämä on luonnollinen seuraus Hedbergin edustamasta 

kristologiasta, jonka mukaan ihmisluonto ja jumaluus ovat Kristuksessa 

erottamattomasti yhtä.255 

                                                
250 Hedberg 1855, 135, 161–162. 
251 Alander 1927, 211. 
252 Tunnustuskirjat 1990, 498. 
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Artikkelissaan Hedbergin sakramenttikäsityksestä, Leif Erikson korostaa 

Hedbergin perustautumista Raamattuun sakramenttiopissaan.256 

Raamattuargumentaatio ja -viittaukset ovatkin BW:ssä runsaasti esillä myös 

armonvälineiden välittämän unio mystican käsittelyn yhteydessä. Hedberg 

kirjoittaa: 

Pyhän Jumalan ja syntisen ihmisen välinen sovitus, puhumattakaan tosi yhteydestä, ei voi 

toteutua muutoin kuin Jeesuksen Kristuksen kautta, joka ei ole vain meidän ja koko 

maailman syntien sovitus (1. Joh. 2:2), vaan myös ainoa tie (Joh. 14:6), jota kulkien 

voimme päästä Jumalan luo ja hän meidän luoksemme, koska vain ’hänessä asuu 

jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti’ (Kol. 2:9) ja me siis ainoastaan hänen kauttaan 

voimme, kuten apostoli sanoo, tulla ’jumalallisesta luonnosta osallisiksi’ (2. Piet. 1:4).257 

5. Johtopäätökset 
Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää F. G. Hedbergin käsitys 

pelastusvarmuudesta. Päälähteinä olivat Hedbergin teokset Uskonoppi autuuteen 

ja Baptismens wederläggning och Det heliga Dopets förswar. Metodina käytettiin 

systemaattista analyysiä. Johdantoluvussa esitetty tutkimushypoteesi oli seuraava: 

Hedbergin käsitys pelastusvarmuudesta perustuu siihen, miten hän ymmärtää 

yleisen vanhurskauttamisen ja uskon välisen suhteen. Keskeiseksi tarkastelun 

kohteeksi nousee myös Hedbergin opetus sanasta ja sakramenteista. 

 Tutkimuksen voidaan katsoa todentaneen hypoteesit paikkansa pitäviksi. 

Hedbergin käsitys pelastusvarmuudesta avautuu yleisen vanhurskauttamisen ja 

uskon välisestä suhteesta. Armonvälineinä sana ja sakramentit välittävät yleisen 

vanhurskauttamisen ja soveltavat sen uskon kautta ihmiseen. Hedbergin mukaan 

yleiseen vanhurskauttamiseen perustuva ja armonvälineissä vaikuttava 

evankeliumin lupaus on siihen uskovalle varma vakuutus siitä, että hänen 

pelastuksensa on jo täydellisesti valmistettu Kristuksen sovituskuolemassa ja 

ylösnousemuksessa. Tässä luvussa kootaan keskeisimpiä tutkimustuloksia yhteen 

ja esitetään niiden perusteella määritelmä pelastusvarmuudesta Hedbergin 

teologiassa. 

 Johdantoluvussa todettiin, että Hedberg ei käytä teoksissaan lainkaan 

käsitettä pelastusvarmuus. Onko pelastusvarmuus käsitteenä mielekäs Hedbergin 

teologian kannalta? Tutkimuksessa tuotiin esiin, kuinka Hedberg puhuu lukuisissa 

kohdissa teoksiaan varmuudesta pelastukseen liittyen. Hän puhuu muun muassa jo 

tapahtuneen sovituksen varmuudesta ja siitä varmuudesta, jonka Pyhä Henki 

lahjoittaa uskon kautta kristitylle vakuutukseksi Jumalan lapseudesta ja 
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pelastuksen osallisuudesta. Tämän lisäksi Hedberg puhuu uskosta ilman 

tunnettavaa vakuuttuneisuutta. Teoksensa saatekirjeessä vanhemmilleen hän 

kirjoittaa paradoksaalisesti, kuinka kristitty saa ilmankin tunnettavaa 

vakuuttuneisuutta pitää ”sanan voimassa varmana” sen, että hänenkin synnit ovat 

”jo otetut pois”. Hedberg jatkaa sanoen, että ”Tällainen usko (puhuaksemme 

Lutherin mukaisesti), kääntää järjeltä niskat nurin”.258 Näiden ajatusten valossa 

pelastusvarmuus on käsitteenä asianmukainen ja tekee oikeutta Hedbergin 

teologialle. 

Pelastusvarmuus voidaan nähdä Hedbergin teologiassa kaksijakoisena. Sillä 

on merkityksensä sekä objektiivisen uskon perustan, yleisen sovituksen ja 

armonvälineiden korostamisessa, että subjektiivisessa uskon kokemuksessa. 

Yhtäältä Hedberg kirjoittaa jo ristillä kaikille ihmisille valmistetun pelastuksen 

varmuudesta. Tämä Kristuksen työ uskotaan omakohtaiseksi pelastukseksi 

Jumalan ilmoituksen perusteella ja tästä pelastuksesta päästään myös näkyvällä 

tavalla osallisiksi sakramenttien kautta. Toisaalta Hedberg muistuttaa, että ne, 

jotka uskovat tuon ilmoituksen eli evankeliumin, saavat Jumalalta ”lapseuden 

hengen” eli Pyhän Hengen, jota Hedberg nimittää sinetiksi, pantiksi tai 

vakuudeksi osallisuudesta tuohon yleiseen vanhurskauteen. Pyhä Henki vaikuttaa 

Hedbergin mukaan myös vakuuttuneisuutta pelastuksen omakohtaisesta 

omistamisesta.259  

Pelastusvarmuus tulee Hedbergin teologiassa esille sekä uskon ihmisestä 

riippumattomien perusteiden korostamisen kautta että tunnekokemuksena, mikä 

on Pyhän Hengen aikaansaamaa vakuuttuneisuutta. Hedberg ei opeta ihmisen 

pelastusvarmuudesta irrallaan uskosta. Hän opettaa kuitenkin jo valmistetun 

pelastuksen varmuudesta historiallisena tapahtumana riippumatta siitä, 

uskotaanko siihen vai ei.  

Santakari sivuaa kysymystä pelastusvarmuudesta tutkimuksessaan 

Evankelisen liikkeen synty vuodelta 2003. Hänen mukaansa Hedbergin 

pelastusvarmuus ei ollut pysyvää, sillä hän piti itseään vain ”uskon aloittelijana”, 

jonka piti taistella pitääkseen uskoaan yllä. Kuten tutkimukseni osoittaa, 

Hedbergin pelastusvarmuudessa ei ole kyse uskon määrästä tai pelkästä 

vakuuttuneisuuden kokemuksesta. Tähän Santakarikin näyttää implisiittisesti 
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viittaavan jatkaessaan, että tässä uskon taistelussa ”Hedberg turvautui – 

vaihtelevat tunnekokemukset tunnustaen – Raamatun armonvakuutuksiin”. 260  

Santakari ilmaisee ajatuksen tunteista riippumattomasta 

pelastusvarmuudesta selkeämmin vuoden 1996 tutkimuksessa ”Niin se tapahtui”. 

Siinä hän kuvaa Hedbergin pitäytyneen ”pelkkään Jumalan sanaan 

pelastusvarmuuden ja armotilan perustana”. 261 Muutamaa lukua myöhemmin hän 

lausuu: ”sanaan ja sakramentteihin perustuva luottamus kuitenkin antoi 

vaihtelevista tuntemuksista riippumattoman tuen ja turvan ja siten teki 

mahdolliseksi pelastusvarmuuden”.262 

Kyseisessä tutkimuksessa Santakari toteaa vielä Hedbergin Kristus-

mystiikkaa käsittelevän luvun yhteydessä, että Hedbergin pelastusvarmuuden saa 

aikaan hänen yhteytensä Kristuksen kanssa.263 Osaltaan tämäkin pitää epäilemättä 

paikkansa. Santakarin huomiot pelastusvarmuudesta jäävät kuitenkin 

tulkinnanvaraisiksi. Ongelmaksi viittauksissa Hedbergin pelastusvarmuuteen, 

muodostuu tuon käsitteen määrittelemättömyys. 

Tämä tutkimus on osoittanut, että varmuus pelastuksesta ei ole Hedbergillä 

sidottu uskon vahvuuteen, vaan sen kohteeseen. Lutherin tavoin Hedbergin 

pelastusvarmuudelle keskeistä on evankeliumin sanan merkitys lupauksena 

(promissio), joka ihmisestä riippumattomana vakuuttaa Jumalan armosta 

Kristuksessa.264 Tämä evankeliumin sana toteuttaa Hedbergin mukaan 

tarkoituksensa ainoastaan silloin, kun se erotetaan oikein Jumalan laista 

vaatimuksineen ja syytöksineen.265 Lain ja evankeliumin selvä erottaminen on 

pelastusvarmuuden välttämätön edellytys niin Lutherin266 kuin Hedberginkin 

teologiassa. Usko merkitsee Hedbergille evankeliumissa ilmoitetun valmiin 

pelastuksen ja Kristuksen itsensä vastaanottamista (fides apprehensiva Christi). 

Tämän uskon saa aikaan Pyhä Henki, ei ihminen itse.267 

Uskominen ei Hedbergin mukaan myöskään edellytä mitään tiettyä 

tunnekokemusta, sillä Hedberg kehottaa uskomaan vaikka ”vastoin kaikkea 

näkemistä ja tuntemista”.268 Uskomiseen vastoin kaikkea näkemistä ja tuntemista 

                                                
260 Santakari 2003, 91. Kyseisessä luvussa Santakari puhuu Hedbergin teologisesta 

omaleimaisuudesta niinä vuosina, kun hän kirjoitti teostaan Uskonoppi autuuteen. 
261 Santakari 1996, 93. 
262 Santakari 1996, 111. 
263 Santakari 1996, 155. 
264 Bayer 2008, 53, 58, 50. 
265 Hedberg 1954, 52–53. 
266 Bayer 2008, 58, 53. 
267 Hedberg 1954, 140–141, 106–107. 
268 Hedberg 1954, 106–107. 
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ei voida ajatella liittyvän varmuuden tunnetta omasta pelastumisesta, vaikka 

Hedbergin mukaan jokainen uskova tulee jossain vaiheessa vakuuttuneisuutta 

tuntemaankin. Näinkin uskova pelastuu Hedbergin mukaan varmasti, jos uskon 

kohteena, on evankeliumin sana, joka ilmoittaa Jeesuksen jo ristillä sovittaneen 

koko maailman synnit. Tämän evankeliumin sanan kristitty vastaanottaa 

pelastuksekseen myös näkyvällä tavalla sakramenttien kautta.  

Tämän lisäksi voidaan puhua pelastusvarmuudesta tunnekokemuksena. 

Tämä tunnekokemus on vakuuttuneisuutta Jumalan armosta, mitä Hedberg kutsuu 

Pyhän Hengen todistukseksi. Pyhän Hengen todistus ei kuitenkaan ole se, minkä 

varaan Hedbergin mukaan usko perustetaan, vaan se on uskon seuraus: 

 – Jumala antaa Henkensä todistuksen niiden sydämiin – huomaa tarkoin! – jotka uskovat 

evankeliumin Hänen Pojastaan. Väitämme vain, että usko ei mitenkään voi perustua tähän 

todistukseen. – Sinun on uskottava yksin Jumalan sanaan, eikä tunnettavaan Hengen 

todistukseen. Eihän se ole enää uskoakaan, joka halutaan kokea tunnettavana, sisäisenä 

vakuuttuneisuutena. Tämä ei voi olla uskomisen perusteena.269 

Ihmisissä olevan synnin tähden, tämä vakuuttuneisuus ei kuitenkaan ole pysyvää. 

Sen vuoksi uskossa harjoittautuminen ja taistelu sen säilyttämiseksi, kuuluvat 

kristityn elämään.270 

Hedbergin käsityksen mukaan pelastusvarmuus alkaa ihmisen kohdalla siitä 

hetkestä, kun hänessä syntyy usko evankeliumin sanaan. Teoksessa Uskonoppi 

autuuteen, Hedberg kuvaa tämän uskon syntymistä käsitteellä 

uudestisyntyminen.271 Sen sijaan teoksessa Baptismens wederläggning och Det 

heliga Dopets förswar, Hedberg korostaa kasteen asemaa varsinaisena uuden 

syntymisen välineenä ja ainoana konkreettisena ”uudestisyntymisen pesuna”. 

Ainoastaan kasteessa toteutuu hänen mukaansa tämä Jeesuksen lause: ”joka ei 

synny vedestä ja Hengestä, ei pääse sisälle Jumalan valtakuntaan” (Joh. 3:5).272 

Tämän korostuksen perusteella on tutkimuksessa esiintynyt tulkintoja, joiden 

mukaan Hedbergin BW:ssä esittämä käsitys uudestisyntymisestä poikkeaa hänen 

aikaisemmista kirjoituksistaan.273 

Kuitenkin Hedberg tekee myös BW:ssä selväksi sen, että hengellinen 

kuolleista herääminen eli uskoon tuleminen, voi tapahtua myös julistetun 

evankeliumin sanan kautta.274 Tutkimuksessani olen osoittanut, että Hedbergin 

                                                
269 Hedberg 1985, 41. 
270 Hedberg 1954, 96. 
271 Hedberg 1954, 163–164. 
272 Hedberg 1855, 16. 
273 ks. Alander ja Väisänen luvussa 4.3.3 
274 Hedberg 1855, 78. 
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käsityksen mukaan ihmisen uudestisyntyminen merkitsee uskon syntymistä 

evankeliumiin. Erilaisia korostuksia lukuun ottamatta tämä perusnäkemys säilyy 

Hedbergillä hänen esikoisteoksestaan BW:seen asti. Tässä käsityksessään 

Hedberg yhtyy Yksimielisyyden ohjeessa esitettyyn määritelmään 

uudestisyntymisestä suppeammassa merkityksessä.275 

Siitä huolimatta kaste säilyy, niin Tunnustuskirjoissa276 kuin Hedbergilläkin, 

välttämättömänä uuden syntymisen pesuna, mikä Hedbergin teologiassa perustuu 

etupäässä Jeesuksen lähetys- ja kastekäskyyn (Matt. 28:19–20) ja edellä 

esitettyihin sanoihin kasteesta Johanneksen evankeliumin 3. luvun jakeessa 5.277 

Uudestisynnyttävä evankeliumin sana on niin kasteen veden kuin ehtoollisen 

leivän ja viininkin taivaallinen sisältö ja sanoma. Muun muassa Jeesuksen lähetys- 

ja kastekäskyyn nojautuen, Hedberg kuitenkin pitää vain sanaa ja kastetta 

varsinaisina uudestisyntymisen välineinä.278 

Kuten Raimo Pihkala opinnäytteessään huomauttaa, kasteella on Hedbergin 

teologiassa tämän lisäksi kristityn pelastusvarmuuden kannalta erityinen 

merkityksensä. Jumalan sanaan perustuvana kertakaikkisena sakramenttina kaste 

merkitsee ”objektiivista uudestisyntymistä, jonka tapahtumisesta omalla 

kohdallaan ihminen saa pysyvän varmuuden.”.279 Hedberg kirjoittaa: 

Kun kaikki muu tuntuu pettävän, kiusatun uskon lujin tuki on se, että Jumala jo 

lapsuudessa, ennen kuin sitä tajusimme tai pyysimme, on lahjoittanut meille kasteen ja siinä 

ainokaisen Poikansa ynnä koko taivasten valtakunnan. Jumalan mies Martti Luther kysyi 

aikoinaan ahdistuksessa olevalta ystävältään: ’Etkös ole kastettu?’ ja ohjasi näin hänet sille 

pettämättömälle perustalle, johon usko voi tarttua kiusausten myrskyssä ja uudelleen 

vakuuttautua armosta ja laupeudesta Kristuksessa.280 

Hedberg ei pyri BW:ssä korottamaan kastetta muiden armonvälineiden 

yläpuolelle. Hän korostaa erityisesti kasteen merkitystä siitä syystä, että hän 

argumentoi baptisteja vastaan. Tämä oikea esiymmärrys ja teoksen kirjoittamisen 

lähtökohta tulee ilmi esimerkiksi seuraavista Hedbergin sanoista: 

Niinpä minun oli pakko, oltuani aiemmin kiivaassa taistelussa evankeliumin väärentäjiä 

vastaan, nyt nousta kamppailemaan pyhän kasteen vääristelijöitä vastaan. Toinen taistelu on 

todella yhtä tärkeä kuin toinenkin.281 

Hedberg viittaa aiemmalla taistelulla niin kutsuttuun evankeliseen murrokseen ja 

hänen taisteluunsa herännäisjohtajia vastaan, minkä tuloksena syntyi hänen 

                                                
275 Tunnustuskirjat 1990, 492. 
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277 Hedberg 1855, 131, 235–236, 15. 
278 Hedberg 1855, 64–67, 246–247.  
279 Pihkala 1948, 77. 
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esikoisteoksensa Uskonoppi autuuteen. Esikoisteoksessaan Hedberg korostaa 

erityisesti sanan merkitystä armonvälineenä, BW:ssä vuorostaan kasteen ja 

ehtoollisen sakramenttia: 

Kun me nyt kuitenkin taistelemme baptismia vastaan, meidän on ennen muuta 

tähdennettävä sakramenttien, pääasiallisesti kasteen taivaallista sisällystä, jonka sana 

välittää. Tämänhän kysymyksessä oleva harha enemmän tai vähemmän selvästi kieltää. 

Meidän on suunnattava totuuden aseet siihen suuntaan, jossa vastustajien hyökkäys on 

voimakkain ja ilmeisin. Nythän baptismi ei haluakaan kieltää uskoa Jumalan sanaan ja 

lupauksiin sinänsä. Pitäähän Wiberg uskoa jopa ehdottoman välttämättömänä pelastuksen 

välineenä. Mutta hänen mielestään tämä ei koske kastetta ja ehtoollista.282 

Hedbergin kritiikki onkin siinä, että baptistit tekevät väärin korostaessaan 

sanan merkitystä sakramenttien kustannuksella. Hänen mukaansa Kristuksen ja 

seurakunnan välisen yhteyden ”välittävät niin pyhät sakramentit kuin sana ja 

uskokin.”283 Niin sana, kaste, kuin ehtoollinenkin lahjoittavat Hedbergin mukaan 

ihmiselle syntien anteeksiantamuksen ja yhteyden Kristukseen. Hedberg viittaa 

Johannes Andreas Quenstedtiin kirjoittaessaan: ” – tämä armosta rikas ja 

ihmeellinen kihlaus kuvaa uskovien syvää yhteyttä Jumalaan. Kolmesti toistettuna 

se viittaa tämän yhteyden, ihmeellisen avioliiton (connubii mystici) varmuuteen, 

jotta kolmesti toistettu vakuutus poistaisi kaiken epäilyksen aiheen.”284 

Johdantoluvussa esitettiin kysymys Hedbergin suhteesta luterilaisten 

Tunnustuskirjojen opetukseen varmuudesta. Tutkimus on osoittanut, että Hedberg 

sitoo Tunnustuskirjojen tavoin pelastusvarmuuden Jumalan objektiiviseen 

pelastustekoon eli Kristuksen uhrikuolemaan, jotta kristitty välttyisi varmuuden 

perustamiselta oman uskonsa tai tekojensa varaan. Tunnustuskirjojen lisäksi, 

Hedbergin linjausten yhteneväisyys Martin Chemnitzin varmuuskäsityksen kanssa 

on ilmeistä. Ottaessaan kantaa roomalaiskatolisen kirkon opetukseen siitä, miten 

kristitynkin tulisi ”epäillä autuuttaan”, Hedberg päättelee Chemnitzin tavoin 

kyseessä olevan pelastuksen etsiminen lain tekojen kautta.285 Tällöin hän yhtyy 

siihen Chemnitzin käsitykseen, jonka mukaan katolinen kirkko näin opettaessaan 

sekoittaa keskenään lain ja evankeliumin.286 

Pelastusvarmuuden kaksijakoisuutta Hedbergin teologiassa voi kuvata 

seuraavan kahden väitelauseen avulla: 

1. On olemassa uskoa, mikä ilmankin varmuuden tunnetta välittää varmasti 

pelastuksen. 
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2. On olemassa Pyhän Hengen vaikuttama varmuuden tunne omasta 

pelastuksesta.  

Tämä kristityn kokemusmaailmaan liittyvä varmuuden tunne ei merkitse 

Hedbergille ”staattista lepoa, vaan aina eteenpäin pyrkivää kilvoitusta”, kuten 

Pihkala on opinnäytteessään tuonut esiin.287 Ajatus eteenpäin pyrkivästä 

kilvoituksesta varmuuden säilyttämiseksi ja siihen pääsemiseksi on kirkkaimmin 

esillä Hedbergin opetuksessa kasteen jokapäiväisestä käytöstä. Hedberg yhtyy 

Lutherin sanoihin288 kuvaillessaan kasteen vaikutusta päivittäiseksi ”vanhan 

ihmisen” upottamiseksi ja ”uuden ihmisen” nousemiseksi.289 

Teoksissaan Uskonoppi autuuteen ja Baptismens wederläggning och Det 

heliga Dopets förswar Hedberg opettaa kaikille jo valmistetun pelastuksen 

varmuudesta eli siitä, että Jeesus on varmasti sovittanut kaikkien ihmisten synnit. 

Tämän koko maailmaa koskevan vanhurskauttamisen ihminen saa Jumalan sanan 

ja sakramenttien perusteella uskoa myös omakohtaiseksi pelastukseksi, ilman 

siihen valmistavia tekoja tai tunnetiloja. Lisäksi hän opettaa uskoa seuraavasta 

varmuudesta, jonka Pyhä Henki saa aikaan sanan ja sakramenttien kautta. Se on 

tunteen tasolla koettavaa vakuuttuneisuutta siitä, että on saanut ottaa vastaan tuon 

valmiin pelastuksen lahjan. Tutkimuksessani olen osoittanut, että nämä kaksi 

näkökulmaa yhdessä muodostavat pelastusvarmuuden Fredrik Gabriel Hedbergin 

teologiassa. 
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